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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

عزيزى الطالب قبل أن تبدأ في قراءة هذه المذكرة ال بد أن تعى وتفهم محتوياتها فال تعتمد على الحفظ 

 وتترك الفهم وقبل أن تقرأ اإلجابة افهم السؤال جيدا فمن الممكن أن يصاغ السؤال بعدة طرق أخرى 

 

 عنصرا في القشرة األرضية   ۹۲عنصرا متوفرا منها  11۸عدد العناصر المعرفة حتى اآلن  (1

 أعدادها الذرية  بينما رتبها موزلي حسب  أوزانها الذريةرتب مندليف العناصر تصاعديا حسب  (۲

 عنصر 67مندليف عدد العناصر في جدول   (3

 بور واكتشاف مستويات الطاقة الرئيسية إلى العالم    رذرفورديرجع اكتشاف البروتونات إلى العالم   (4

 بأوزانها الذرية  أن دورية العناصر ترتبط بأعدادها الذرية وليس  موزلي اكتشف العالم  (5

 دورات أفقية  7مجموعة رأسية و  1۸يتكون الجدول الدورى الحديث من  (6
 طريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية   و  أعدادها الذريةرتبت العناصر في الجدول الدورى الحديث حسب   (7

 رقمه   يساوى  مستويات الطاقة الفرعيةيتكون كل مستوى رئيسي من عدد محدد من  (۸

   1۸والمجموعة الصفرية هو   17هو 7Aالحديث للمجموعة  الرقم (۹

   13هو 3Aوالمجموعة   3هو 3Bالحديث للمجموعة  الرقم (10

عناصر    قسم (11 فرعيتين  ك مندليف  مجموعتين  إلى  جدوله  في  رئيسية  مجموعة  عدا   B  ،Aل 

 الصفرية   و الثامنة المجموعتين 

وسط الجدول والفئة    Dيمين الجدول والفئة    Pالجدول الدوري والفئة    يسار  Sعناصر الفئة    تقع (1۲

E  أسفل الجدول 

يوجدان أسفل الجدول   األكتينيداتو    الالنثئانيداتمن سلسلتين أفقيتين هما    Fعناصر الفئة    تتكون (13

 الدوري 
 بالصفرية وتنتهي   3A مجموعات تبدأ ب 6تقع في   Pبينما الفئة  2Aو  1Aمن المجموعتين  Sالفئة  تتكون (14

مجموعات وتتميز بالحرف   10من الدورة الرابعة وهي تتكون من    االنتقاليةظهور العناصر    يبدأ (15

B  وتقع بينA2 وA3   

على عدد اإللكترونات في مستوى الطاقة األخير بينما يدل   المجموعةدل رقم يالجدول الدوري  في (16

 عدد مستويات الطاقة المشغولة باإللكترونات  رقم الدورة على 

تتشابه في   X3, W4 , D5بينما العناصر    رقم المجموعةتتشابه في    X3 , Y11 , Z19العناصر (17

 رقم الدورة  

  2Aوالمجموعة  الرابعةيحتوى مستوى طاقته الرابع على إلكترونين فإنه يقع في الدورة    عنصر (1۸

  1۲ ىيساووعدده الذري 

 Sوفئته  4 یيكون عدده الذر A2يقع في الدورة الثانية والمجموعة  عنصر (1۹

 دورية العناصر وخواصها الوحدة األوىل : 
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 جدول دورى حقيقى لتصنيف العناصر   أول 1
جدول 

 مندليف 

 الذرية   أوزانها حسب  تصاعديا جدول رتبت فيه العناصر  ۲
جدول 

 مندليف 

 رذرفورد  بروتونات موجبةاكتشف أن نواة الذرة تحتوى على  3

 جدول موزلى  الذرية   أعدادها حسب  تصاعديا جدول رتبت فيه العناصر  4

 بور اكتشف مستويات الطاقة الرئيسية في الذرة 5

6 
الذرية وطريقة ملء مستويات الطاقة    أعدادهاجدول رتبت فيه العناصر حسب  

   باإللكتروناتالفرعية 

الجدول 

 الحديث

 عناصر لها نفس عدد الكترونات مستوى الطاقة األخير  7
المجموعة  

 الواحدة 

   باإللكترونات عناصر لها نفس عدد مستويات الطاقة المشغولة  8
الدورة 

 الواحدة 

 رقم الدورة    باإللكترونات عدد مستويات الطاقة المشغولة رقم يدل على  9

 رقم يدل عدد الكترونات مستوى الطاقة األخير  10
رقم 

 المجموعة 

 يبدأ ظهورها من الدورة الرابعة  و    Bعناصر المجموعة  11
العناصر  

 االنتقالية 

 ن مجموعتين معناصر توجد اسفل الجدول الدورى وتتكون  12
الالنثانيدات  

 واالكتينيدات 

 لتصنيف العناصر؟تعددت حماوالت العلماء  (1

 وإيجاد عالقة بين العناصر وخواصها الفيزيائية والكيميائية  –لسهولة دراستها  •

 اضطرار مندليف لإلخالل بالرتتيب التصاعدى لألوزان الذرية لبعض العناصر؟ (2

 لوضع العناصر في مجموعات تناسب خواصها  •

 اضطر مندليف اىل وضع نظائر العنصر يف خانات خمتلفة ؟  (3

 سيتعامل مع نظائر العنصر على أنها عناصر مختلفة الختالف أوزانها الذرية ألنه كان  •

 للتشابه في خواصهم   اضطرار مندليف اىل وضع اكثر من عنصر يف خانة واحدة؟  (4

 إلمكانية اكتشاف عناصر جديدة وحدد قيم أوزانها الذرية ترك مندليف خانات فارغة يف اجلدول الدورى؟  (5
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 لوجود فروق بين خواص العناصر ؟  A , Bعة رئيسية اىل جمموعتني فرعيتنيقسم مندليف عناصر كل جممو (6

ألنه اكتشف بعد دراسته لخواص األشعة    أعاد موزىل ترتيب العناصر حسب أعدادها الذرية؟ (7

 السينينة أن دورية العناصر ترتبط بأعدادها الذرية وليس بأوزانها الذرية

ألنه تالفى أخطاء الجداول السابقة  حماوالت تصنيف العناصر حتى اآلن؟يعد اجلدول الدورى احلديث افضل  (8

 وأعاد ترتيب العناصر حسب أعدادها الذرية وطريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية باإللكترونات 

 نستطيع حتديد العدد الذرى لعنصر مبعلومية وضعه يف اجلدول الدورى احلديث؟ (9

 لطاقة ورقم المجموعة يدل على عدد الكترونات مستوى الطاقة األخير الن رقم الدورة يدل على عدد مستويات ا •

 يف الدروة الرابعة واجملموعة الثانية؟ 20Caيقع عنصر الكالسيوم  (10

 الكترون  ۲مستويات طاقة ويحتوى مستوى الطاقة األخير على  4الن الكتروناته تدور في   •

 ؟يف نفس الدورة يف اجلدول الدورى احلديث 17Cl , 13Alيقع كل من  (11

 التفاقهما في عدد مستويات الطاقة المشغولة باإللكترونات  •

 ؟يف نفس اجملموعة يف اجلدول الدورى احلديث 19K , 11Naيقع كل من  (12

 التفاقهما في عدد الكترونات مستوي الطاقة األخير •

 عدد الكترونات مستوي الطاقة األخير التفاقهما في تتشابه عناصر اجملموعة الواحدة يف اخلواص؟ (13

 الن العدد الذرى يزيد بمقدار واحد صحيح   ؟17Clوالكلور  16Sال ميكن اكتشاف عناصر جديد بني الكربيت  (14

 ترك لها خانات فارغة في جدوله الدورى  تنبؤ مندليف بإمكانية اكتشاف عناصر جديدة؟ (1

 دراسة موزىل خلواص األشعة السينية؟ (2

 اكتشف أن دورية خواص العناصر ترتبط بالعدد الذرى وليس الوزن الذرى   •

 يقل الحجم الذرى   زيادة العدد الذرى يف الدورة الثالثة بالنسبة للحجم الذرى؟ (3

 يزداد الحجم الذرى  زيادة العدد الذرى يف اجملموعة الثالثة بالنسبة للحجم الذرى؟ (4

 تتحول الى أيون موجب يحمل شحنتين موجبتين   رة عنصر فلزى الكرتونني ؟فقد ذ (5

 تتحول الى أيون سالب يحمل ثالث شحنات سالبة  اكتساب ذرة عنصر الفلز ثالث الكرتونات ؟ (6

 عناصر اجملموعة الواحدة عناصر  الدورة الواحدة

 تتفق في عدد الكترونات مستوى الطاقة األخير تختلف في عدد الكترونات مستوى الطاقة األخير

 تختلف في عدد مستويات الطاقة المشغولة باإللكترونات تتفق في عدد مستويات الطاقة المشغولة باإللكترونات
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 Fالفئة  dالفئة  Pالفئة  Sالفئة 

 تشغل اسفل الجدول تشغل وسط الجدول تشغل يمين الجدول تشغل يسار الجدول

 مجموعتينتتكون من  

1A  (1)   , 2 A (2) 

 مجموعات 6تتكون من 

3A (13) : 0 (18) 

متتتتن     10تتتتتتتتتتكتتتتون 

مجموعات ويبدأ ظهورها  

 من الدور الرابعة

3B (3)   : 2B (12) 

تتكون من ستتتلستتتلتين  

ثالتالنتثتتانتيتتدات   أفتقتيتتتيتن 

 واالكتينيدات(

 احلديثاجلدول الدوري  اجلدول الدوري ملوزىل اجلدول الدوري ملندليف   

رتب العناصتتر تصتتاعديا   

حسب أوزانها الذرية من  

يستتتار الجدول الى يمينه  

فى صتفتتتتتتتتتتتتوف أفقيه  

بتتعتتد  فتتيتتمتتا  ثعتترفتتت 

ورتتتتتب   بتتتتالتتتتدورات( 

العناصتتر المتشتتابهة في 

أعمتده رأستتتتيته ثعرفتت  

 فيما بعد بالمجموعات(

رتب العناصر تصاعديا حسب  

أعتدادهتا التذريتة   بحيتث يزيتد 

  لكل عنصتتتر عن  العدد الذرى

العنصتتر يستتبقه بمقدار واحد 

صحيح وأضاف إليها الغازات  

التمتجتمتوعتتة   فتي  التختتامتلتتة 

مكانا استفل    الصتفرية خصت 

التتتالنتتتثتتتيتتتدات   التتتجتتتدول 

 واالكتينيدات

رتتب العنتاصتتتتر تصتتتتاعتديتا حستتتتب  

التتذريتتة و العتتالم  أعتتدادهتتا  اكتشتتتتف 

الدنماركى ث بور ( مستتتتويات الطاقة  

  ثم  في أثقتل التذرات   ستتتتبعتةوعتددهتا   

  الطاقة الفرعية   اكتشتتتاف مستتتتويات

الحقيقيتتة   المستتتتتويتتات  تعتبر  والتي 

  fو    D  و P  و   S  هي  و    للطتتاقتتة

  7    من  يتكون الجتتدول التدوري  و

 مجموعه رأسيه 18 دورات أفقيه

 

 اجملموعة الدورة

 تشتمل على عناصر متشابهة الخواص تشتمل على عناصر غير متشابهة الخواص

صتتتتر لها نفس العدد من مستتتتتويات الطاقة عنا

 باإللكتروناتالمشغولة  

في   اإللكترونتاتصتتتتر لهتا نفس العتدد من  عنتا

 مستوي الطاقة الخارجى

 -بزيادة العدد الذرى لعناصرها :

 يقل الحجم الذرى -
 تزداد السالبية الكهربية -
تقل الصتتفة الفلزية حتى نصتتل الى شتتبه فلز  -

 ثم تزداد الصفة الالفلزية

 -ة العدد الذرى لعناصرها :بزياد

 يزداد الحجم الذرى -
 تقل السالبية الكهربية -
تزداد الصتتتتفتة الفلزيتة في المجموعتات التي   -

 تبدأ بعنصر فلزى
تقتل الصتتتتفتة الالفلزيتة في المجموعتات التي   -

 تبدأ بعنصر الفلزى
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

بينما يقدر الضغط الجوي   البيكومترويقدر بوحدة    نصف قطر الذرةيحدد الحجم الذري بمعلومية   (1

 بار  یالملل و الباربوحدة 

ازداد عدد مستويات الطاقة في ذرات عناصر المجموعة الواحدة من الدورة إلى الدورة التي   كلما  (۲

 ازداد الحجم الذرى تليها كلما 

الواحدة    كلما (3 المجموعة  في  أسفل  إلى  أعلى  من  المشغولة   يزداداتجهنا  الطاقة  مستويات  عدد 

  یالحجم الذر يزدادباإللكترونات وبالتالي 

 السالبية الكهربية  تقل الحجم الذري و يزدادفي المجموعة الواحدة العدد الذري  بزيادة (4

 السالبية الكهربية   تزداد الحجم الذرى و يقلالعدد الذري في الدورة الواحدة  بزيادة (5

الجدول الدوري بينما أكبر العناصر حجما ذريا    أعلى يمينالعناصر سالبية كهربية يقع في    أعلى (6

 الجدول   اسفل يساريقع في 

الكهربية هو عنصر    أعلى (7 السالبية  في  الفلزية والحجم   الفلور العناصر  الصفة  في  بينما أعالها 

   السيزيومالذرى هو العنصر 

ز الخامل الذي اإللكتروني لأليون الموجب للعنصر الفلزي يشبه التركيب اإللكتروني للغا  التركيب (۸

 في الجدول الدوري  يسبقه

 الغازات الخاملة   و أشباه الفلزات و  الالفلزات و  الفلزاتأنواع رئيسية هي  4العناصر إلى  تقسم (۹

 عدد اإللكترونات المفقودة الموجب بحمل عددا من الشحنات يساوي  األيون (10

 كتسبة عدد اإللكترونات المبحمل عددا من الشحنات يساوي    سالبال األيون (11
 خامل عدا الدورة األولى وتنتهي بعنصر  یفلزى قوكل دورة من دورات الجدول الدوري بعنصر  تبدأ (1۲

   7Aثم تقل هذه الصفة حتى نصل إلى أقوى الالفلزات في المجموعة  یفلزى قوالدورة بعنصر  تبدأ (13

 7Aبينما تقع أقوى الالفلزات في المجموعة  1Aأقوي الفلزات في المجموعة  تقع (14

 اليود هو  17بينما أضعف الفلزات المجموعة  السيزيومفلزات الجدول الدوري هو  أقوى (15
 صفاتها الالفلزية وتتناسب طرديا مع    صفاتها الفلزيةالسالبية الكهربية للعناصر تناسبا عكسيا مع    تتناسب (16

مكونة    تتفاعل  (17 األكسجين  مع  حامضيةالالفلزات  مكونة   أكاسيد  األكسجين  مع  الفلزات  وتتفاعل 

 أكاسيد قاعدية  

 صبغة عباد الشمس البنفسجية   تزرق باألكاسيد القاعدية ومحاليلها  أكاسيد الفلزات  تسمى (1۸

الماغنسيوم    يعتبر (1۹ األكاسيد    MgOأكسيد  الكربون    القاعديةمن  أكسيد  ثاني  من   2COبينما 

 الحامضية  األكاسيد 

بينما تذوب أكاسيد الالفلزات في الماء مكونة   محاليل قلويةأكاسيد الفلزات في الماء مكونة  تذوب (۲0

 محاليل حامضية  

 مع الماء   ال يتفاعالن بينما النحاس والفضة   بشدةوالبوتاسيوم يتفاعالن مع الماء   الصوديوم (۲1

 المركبات القطبية الماء وجزئ النشادر من  جزئ (۲۲

 البيكنج بودر األواني الفضية تغمر في ماء مغلي مضافا إليه  لتنظيف (۲3
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

24) Mg + 2HCI → MgCl2 + H2 ↑  

25) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 ↑  

26) 2Mg + O2 → 2MgO 

27) MgO + H2O → Mg(OH)2 

28) C + O2 → CO2 

29) CO2 + H2O → H2CO3 

1 
فى   مقدرة الكيميائية    ءالجزيالذرة  الرابطة  الكترونات  جذب  على  التساهمي 

   .نحوها

السالبية  

 الكهربية 

 تساهمية يكون الفرق فى السالبية الكهربية بين عنصريها كبير نسبيا   مركبات ۲
المركبات 

 القطبية 

3 

وتميل الى  إلكترونات    4لخارجي علي اقل من  اغالف تكافؤها  عناصر يحتوى  

يسبقها في  ل  صل إلي أقرب غاز خام ى تتها حفقد إلكترونات الغالف الخارجي ل

 وتكون أيونات موجبة الشحنة الجدول 

 الفلزات 

4 

تميل إلي  و إلكترونات    4  من  عناصر يحتوى  غالف تكافؤها الخارجي علي اكثر

تصل إلي أقرب غاز خامل يليها  ها حتى  اكتساب إلكترونات في الغالف الخارجي  ل

 في الجدول وتكون أيونات سالبة الشحنة  

 الالفلزات

5 
أعداد     عناصر تتشابه في خواصها مع خواص الفلزات والالفلزات وتختلف فى  

 إلكتروناتها وفي أغلفة تكافؤها . 
 أشباه الفلزات 

 الكيميائي ترتيب العناصر الفلزية ترتيبا تنازليا حسب درجة نشاطها  6
متسلسلة النشاط 

 الكيميائي 

 أكاسيد قاعدية  فلزية يذوب بعضها في الماء مكونة قلويات   أكاسيد 7

   أحماض ال فلزية تذوب في الماء مكونة  أكاسيد ۸
أكاسيد  

 حامضية 

األكاسيد  حامضية   أوقاعدية  كأكاسيدتتفاعل  األكاسيدنوع من  ۹

 المترددة

 الذرى لعناصر الدورة الواحدة يقل بزيادة العدد الذرى ؟احلجم  (1

 الموجودة فى مستوى الطاقة األخير  لإللكتروناتلزيادة قوة جذب النواة الموجبة  •

 احلجم الذرى لعناصر اجملموعة الواحدة يزداد بزيادة العدد الذرى ؟ (2

 .   المشغولة بااللكتروناتلزيادة عدد مستويات الطاقة  •

 الن الفرق في السالبية الكهربية بين عناصرها كبير نسبيا   املاء والنشادر مركبات قطبية؟     (3
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

الن الفرق في السالبية الكهربية بين عنصرى    قطبية املاء اقوى من قطبية النشادر؟ (4

 األكسجين والهيدروجين اكبر مما بين عنصرى النيتروجين والهيدروجين

 عن سالبيتها الكهربية؟ ليس للغازات اخلاملة قيم تعرب (5

 ألنها ال تشترك في التفاعالت الكيميائية في الظروف العادية  •

 الختالف أعداد اإللكترونات في اغلفه تكافؤها  يصعب التعرف على أشباه الفلزات من تركيبها اإللكرتوني؟ (6

 ألنه اكبر الفلزات من حيث الحجم الذرى   يعترب السيزيوم انشط الفلزات؟      (7

 ألنه اعلى الالفلزات سالبية كهربية واصغر حجم ذرى   يعترب الفلور انشط الالفلزات ؟        (۸

 الن بعضها ال يذوب في الماء   ال تعترب كل القواعد قلويات؟         (۹

 ألنه ال يذوب في الماء   بالرغم من أن أكسيد احلديد من القواعد إال انه ال يكون حملول قلوى؟   (10

الكبريت   الكربيت أكسيد حامضى بينما أكسيد املاغنسيوم أكسيد قاعدى؟ يعترب ثانى أكسيد (11 أكسيد  ثانى  الن 

 يذوب في الماء مكونا محلول حامضى بينما أكسيد الماغنسيوم يذوب في الماء مكونا محلول قلوى

 حماضألنه يتفاعل مع األحماض كقواعد ومع القواعد كأ  يعترب أكسيد األملونيوم من األكاسيد املرتددة؟ (12

 يستدل على نشاط كل من الكالسيوم واخلارصني من تفاعلهما مع املاء؟ (13

 الن الكالسيوم يمكنه أن يتفاعل مع الماء البارد بينما الخارصين ال يتفاعل إال مع بخار الماء الساخن  •

 تزداد الصفة الفلزية  بالنسبة للخاصية الفلزية؟ sزيادة احلجم الذرى يف احدى جمموعتى الفئة  (1

 تزداد الصفة الالفلزية   نقص احلجم الذرى يف الدورة الثانية بالنسبة للخاصية الالفلزية؟ (2

 املخفف؟ كوضع شريط من املاغنسيوم يف حملول محض اهليدروكلوري (3

 الماغنسيوم ويتصاعد غاز الهيدروجين على هيئة فقاعات يتكون ملح كلوريد  •

 يتكون أكسيد الماغنسيوم  إشعال شريط املاغنسيوم يف جو من األكسجني؟ (4

 وضع مسحوق أكسيد املاغنسيوم يف املاء؟ (5

 يذوب مكون محلول هيدروكسيد الماغنسيوم يزرق صبغة عباد الشمس  •

 ال يذوب في الماء   املاء؟ تقليب مسحوق من أكسيد احلديد أو أكسيد النحاس يف (6

 يتكون غاز ثانى أكسيد الكربون    احرتاق قطعة فحم يف جو من األكسجني؟ (7

 إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون يف املاء؟ (8

 يذوب مكون محلول حمض الكربونيك والذى يحمر صبغة عباد الشمس  •
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

وجه  

 المقارنة 
 اتلالفلز  الخواص الكيميائية   الخواص الكيميائية للفلزات 

 التفاعل 

 مع 

 األحماض 

تتفاعل بعض الفلزات مع األحماض المخففة  

 مكونه ملح الحمض وغاز الهيدروجين

2+ H2 Mg+2HCl → Mg Cl 

 

 ال تتفاعل الالفلزات مع األحماض 

 التفاعل 

 مع 

 األكسجين

 تتفاعل الفلزات مع األكسجين

 مكونة أكاسيد قاعدية تعرف

 باألكاسيد القاعدية 

→ 2MgO 22Mg + O 

 تفاعل الالفلزات مع األكسجين

 مكونة أكاسيد ال فلزية يعرف

 معظمها باألكاسيد الحامضية

2→    CO      2C  +  O 

 التفاعل 

 مع 

 الماء 

 األكاسيد القاعدية  أكاسيد الفلزات 

 تذوب في الماء وتعطي قلويات 

2O → Mg (OH)2MgO+  H 

 األكاسيد الحامضية فيتذوب 

 الماء مكونة أحماض 

3CO2O → H2+  H  2CO 

 تأثيرها 

 على ورقة

 عباد الشمس 

 تحمر ورقة عباد الشمس البنفسجية  تزرق ورقة عباد الشمس

 الغازات الخاملة  أشباه الفلزات  الالفلزات الفلزات 

احتواء غالف تكافؤها  

ث الغالف الخارجي (  

   4علي  اقل من 

إلكترونات تميل إلي  

فقد إلكترونات الغالف  

الخارجي لتصل إلي  

تركيب أقرب غاز  

خامل تكون أيونات  

 موجبة الشحنة 

احتواء غالف تكافؤها  

الخارجي علي  اكثر من  

إلكترونات تميل إلي  4

اكتساب إلكترونات في  

الغالف الخارجي لتصل  

إلي تركيب أقرب غاز  

خامل يليها في الجدول  

سالبة  وتكون أيونات 

 الشحنة 

هى عناصر تتشابه  

في خواصها مع  

خواص الفلزات  

والالفلزات وتختلف  

فى أعداد إلكتروناتها  

 وفي أغلفة تكافؤها . 

 

ال تدخل    هى عناصر

فى تفاعل كيميائي فى    

الظروف العادية فهي  

ال تفقد وال تكتسب  

الكترونات الكتمال  

مستوى    طاقتها  

 األخير 

 غازات عديمة اللون 
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 الروبيديومبينما    البوتاسيوم  و  الصوديوم  و  الليثيوممن فلزات األقالء التي تطفو فوق سطح الماء   (1

 تغوص في الماء    السيزيومو 

 زيت البرافين  أو  الكيروسينفوق سطح الماء بينما يغوص في  الصوديوميطفو  (۲

 أيونات موجبة الشحنة  مكونة األخير تكافؤها غالف تميل فلزات األقالء إلى فقد إلكترون  (3

 السيزيوم زية لبينما أكثرها صفة ف  الليثيومزية لأقل عناصر األقالء صفة ف (4
 الهواء الرطب لذا تحفظ تحت سطح الكيروسين أو البرافين لمنع تفاعلها مع    نشطة كيمائيافلزات األقالء   (5

   فلزات األقالءباسم  A1تعرف عناصر المجموعة  (6
 الرابعة  من الجدول الدورى بينما الكالسيوم يقع في الدورة  الثالثةالصوديوم من فلزات األقالء يقع في الدورة  (7

 الحجم الذري للباريوم   أصغر منكثافة البوتاسيوم وحجمه الذري  أكبر من كثافة الكالسيوم  (۸

 للماغنسيوم  الحجم الذرى أقل منكثافة السيزيوم وحجمه الذرى  أكبر من كثافة الكالسيوم  (۹

 فقد إلكترونات التكافؤ وكبر أحجامها الذرية  إلى سهولة  Sيرجع نشاط فلزات مجموعتى الفئة  (10

   Pفي يمين الجدول وهي إحدى مجموعات الفئة الهالوجينات تقع  (11

 إلى مجموعة الهالوجينات   الفلورإلى مجموعة األقالء بينما ينتمى عنصر    الصوديومينتمى عنصر   (1۲
 الكترون   1الكترون بينما يحتوى غالف تكافؤ فلزات األقالء على    7  يحتوى غالف تكافؤ الهالوجينات على (13

 الوحيد  السائلبينما البروم هو الهالوجين    صلب واليود هالوجين    الغازيةالكلور والفلور من الهالوجينات   (14

   صناعيابينما اإلستاتين عنصر هالوجيني يحضر   الطبيعةاليود عنصر هالوجيني صلب يوجد في  (15

 الذرة  ثنائية التكافؤ وتتواجد في صورة جزيئات  أحاديةعناصر الهالوجينات  (16

 األقالء  بمجموعة  A1والمجموعة  الهالوجينات بمجموعة  A7تسمى المجموعة  (17

 الكوريكتوريعتبر الكلور من الهالوجينات ويدخل في تركيب  (1۸

 حفظ األغذية  أشعة جاما التي تستخدم في  06يصدر عنصر الكوبلت  (1۹

السائليستخدم   (۲0 يستخدم   الصوديوم  بينما  إلى خارجه  النووي  المفاعل  قلب  الحرارة من  نقل  في 

 م(   1۹6ْ - في حفظ قرنية العين النخفاض درجة غليانه ث النيتروجين المسال

21) 2Na + 2H2O → NaOH + H2 

22) 2K + Br2 → 2KBr  

23) Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2   

24) Br2 + 2KI → 2KBr + I2  

 األقالء عناصر تتفاعل مع الماء وتكون محاليل قلوية   1

 الهالوجينات  عناصر تتفاعل مع الفلزات وتكون محاليل   ۲

 الليثيوم  ونشاط كيميائى اقل العناصر كثافة   3

 السيزيوم  حجم ذرى   وأكبرهمانشط الفلزات  4

 الفلور صغرهم حجم ذرى أانشط الالفلزات و 5
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 األستاتين  عنصر هالوجينى يحضر صناعيا   6

 الصوديوم فلز يستخدم في نقل الحرارة من قلب المفاعل النووي الى خارجه   7

 60الكوبلت  جاما   أشعةفلز انتقالى يمنع تكاثر الجراثيم ويصدر  ۸

 النيتروجين المسال  ال فلز مسال يحفظ قرنية العين   ۹

 السيليكون   اإللكترونية شبه فلز يستخدم في صناعة الشرائح  10

 ألنها تتفاعل مع الماء مكونة محاليل قلوية  باألقالء؟ 1Aتسمى عناصر اجملموعة  (1

 ألنه يتفاعل مع الماء ويتصاعد غاز الهيدروجين الذى يشتعل بفرقعة ال تطفأ حرائق الصوديوم باملاء؟ (2

 البوتاسيوم اكثر شدة من تفاعل الصوديوم مع املاء؟تفاعل  (3

 الن الصفة الفلزية للبوتاسيوم اقوى من الصوديوم الن حجمه الذرى اكبر •

 لصغر حجم ذرته ولكونه عنصر غازى يعترب اهليدروجني من الالفلزات رغم وجوده على قمة اجملموعة األوىل؟ (4

 ألنها تتفاعل مع الفلزات مكونة أمالح   باهلالوجينات؟ 7Aتسمى عناصر اجملموعة  (5

 بالرغم من أن الفلور انشط اهلالوجينات إال انه ال حيل حمل باقى اهلالوجينات يف حماليل أمالحها؟ (6

 ألنه يتفاعل مع الماء المذاب فيه الملح  •

 ألنها نشطة كيميائيا  جزيئات عناصر اهلالوجينات ثنائية الذرة؟ أو ال توجد منفردة يف الطبيعة؟   (7

 ألنه يليه في مجموعة الهالوجينات   ال حيل الربوم حمل الكلور يف حماليل أمالحه ؟ (8

 ألنه يسبقه في مجموعة الهالوجينات   حيل الكلور حمل اليود يف حماليل أمالحه؟ (9

 يستخدم الصوديوم السائل يف نقل احلرارة من قلب املفاعل النووي إىل خارجه ؟ (10

 لتوصيل للحرارة يعمل على نقل الحرارة من داخل المفاعل الى خارج المفاعل ألنه فلز جيد ا •

 الكمبيوتر ؟ أجهزةتستخدم شرائح السيليكون يف صناعة  (11

 من أشباه الموصالت التي يتوقف توصيلها للكهرباء على درجة الحرارة .  ألنه •

 درجة.  1۹6-عند  غليانه درجة  النخفاض               يستخدم النيرتوجني املسال يف حفظ قرنية العني ؟ (12

 ؟(املشع يف حفظ األغذية )تعقيم اللحوم 60يستخدم الكوبلت  (13

 ألن أشعة جاما التي تصدر منه تمنع تكاثر الجراثيم دون أن تؤثر على اإلنسان .  •

 حيفظ الصوديوم والبوتاسيوم حتت سطح الكريوسني ؟  (14

 رطب تتفاعل مع الهواء ال ألنها عناصر نشطه كيميائيا حتى ال  •

 ال حيفظ الليثيوم حتت سطح الكريوسني وحيفظ حتت مشع الربافني  ؟ (15

 ألنه يطفو فوق سطحه ويشتعل في الحال لذا يحفظ تحت شمع البرافين •
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 تغوص فيه   وضع قطعة بوتاسيوم يف إناء به زيت الربافني؟ (1

 املاء؟وضع قطعة من الصوديوم يف  (2

 تتفاعل بشدة مكونة هيدروكسيد الصوديوم ويتفاعل غاز الهيدروجين الذى يشتعل بفرقعة •

 يحل الكلور محل البروم في محلو أمالحه   يف حملول بروميد البوتاسيوم؟  رإمرار غاز الكلو (3

 يتكون ملح بروميد البوتاسيوم   وضع قطعة بوتاسيوم يف إناء به سائل الربوم؟ (4

 ال يحدث تفاعل    إضافة الربوم اىل حملول كلوريد الصوديوم؟  (5

 سلوكها مع الماء  الفلزات 

 Kالبوتاسيوم     

 Naالصوديوم    

يتفاعالن مع الماء لحظيا ويتصاعد غاز الهيدروجين الذي يشتعل    

 بفرقعة بفعل حرارة التفاعل

 Caالكالسيوم    

 Mgالماغنيسيوم 
 يتفاعالن ببطء شديد مع الماء البارد

 Znالخارصين  

 Feالحديد       
 يتفاعالن في درجة الحرارة المرتفعة مع الماء الساخن فقط

 Cuالنحاس    

 Agالفضة    
 ال يتفاعالن مع الماء 

1) Mg  +   2HCl               Mg Cl2  +  H2 

2) 2Mg  +  O2                  2MgO 

3) MgO  +  H2O              Mg(OH)2        

4) C   +   O2            CO2 

5) CO2 + H2O          H2CO3                         

6) 2Na + 2H2O                   2NaOH    +  H2 

7) 2K   +   Br2                      2KBr 

8) Cl2   +   2KBr                    2KCl     +    Br2   

9) Br2     +   2KI                    2KBr    +      I2            

10) 2H2O   2H2 + O2 

11) O2                         O    +    O 

O  +  O2                      O3     

UV 

 تحليل كهربى 
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 7A الصفات العامة لعناصر الهالوجينات 1A  لفلزات األقالء الصفات العامة

 ) فلزات أحادية التكافؤ ث

 الحتواء غالف تكافؤها على إلكترون واحد

التكافؤ الحتواء غالف تكافؤها على   أحادية ال فلزات  

 إلكترونات   7

 تميل إلى فقد إلكترون 

مكونة أيونات موجبة تحمل شحنة   تكافؤها

 .موجبة واحدة

أيون سالب   تميل إلى اكتساب إلكترون واحد مكونة 

أو تشارك بإلكترون  واحد مكونة رابطة تساهمية  

 . أحادية

 F  2Cl  ,2ثنائية الذرة     في صورة جزيئاتها  توجد

الطبيعة على   عناصر نشطة كيميائيا ، لذا ال توجد في عناصر نشطة كيميائيا 

صورة عناصر منفردة بل في صورة مركبات كيميائية  

 اإلستاتين الذي يحضر صناعيا  باستثناء عنصر

 الكيميائي بزيادة يزداد نشاطها

   Csالحجم الذري ويعتبر عنصر السيزيوم

 .أنشط الفلزات هو 

تليه   يحل كل عنصر في المجموعة محل العناصر التي

  في محاليل أمالحها

 2+ 2 K Br                  2 K Cl + Br2 Cl 

2+ 2 K I                   2 K Br + I 2Br 

  . التوصيل للكهرباء والحرارة جيدة

 معظمها منخفض الكثافة 

غاز ثالفلور  منها   -رديئة التوصيل للحراة والكهرباء  

 ) صلب ث اليودو(  ثالبروم ل سائووالكلور ( 

 وهى بالترتيب   تضم اقوى الفلزات 

Li3  ليثيوم  

Na11 صوديوم  

K19   بوتاسيوم  

Rb37  روبيديوم  

Cs55   سيزيوم  

Fr87 فرانسيوم 

     وهى بالترتيبتضم اقوى الالفلزات 

F فلور    

Cl   كلور    

Br بروم     

I يود      

At   استاتين  
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 أكثرها استهالكا للمياه في الصناعة   أوروباأكثر القارات استهالكا للمياه في الزراعة بينما قارة    أسيا قارة   (1

 الشخصية   االستخداماتتستهلك أكبر كمية من المياه في مجال الزراعة وأقل نسبة في مجال    أفريقياقارة   (۲

 صفْر ويتجمد عند   م 100ْيغلى عند  ومن ارتباط ذرة أكسجين مع ذرتين هيدروجين  الماءيتكون جزي  (3

 صفر °م بينما تصل ألدني قيمه لها عند  °م4تصل كثافته الماء ألقصى قيمة لها عند درجة  (4

 حجمه كثافته ويزداد   تقل°م 4تقل درجة حرارة الماء عند  عندما (5

التأينالماء النقي مادة   (6 الموجبة وأيونات    H+  الهيدروجينوعندما يتأين يعطى أيونات    ضعيفة 

 السالبة   OH-  الهيدروكسيد

الماء روابط تساهمية   (7 بينما بين جزيئات    أحاديةالروابط بين األكسجين والهيدروجين في جزي 

   هيدروجينيةالماء وبعضها روابط 

الماء روابط   (۸ بين جزيئات  ذراته    هيدروجينية توجد  بين  بينما توجد  مسئولة عن شذوذ خواصه 

 تساهمية أحادية  روابط 

    104.5ْاديتين في جزئ الماء الزاوية بين الرابطتين التساهميتين األح (۹

أيونات   الهيدروجين أيونات   (10 بينما  للمحاليل  الحامضية  الخواص  عن  المسئولة  هي  الموجبة 

 السالبة هي المسئولة عن الخواص القاعدية لها   الهيدروكسيد

 على الترتيب   ۲:   1ينحل الماء المحمض كهربيا لعنصري األكسجين والهيدروجين بنسبة  (11

 زيت الطعام  بينما من المواد التي ال تذوب في الماء    الملح  و  السكرتذوب في الماء    من المواد التى (1۲

غاز   (13 يتصاعد  المحمض  للماء  الكهربي  التحليل  غاز   األكسجين عند  يتصاعد  بينما  المصعد  فوق 

 فوق المهبط  الهيدروجين

عنصريه   (14 إلى  الماء  تحليل  في  هوفمان  فولتامتر  جهاز  ث   الهيدروجينيستخدم  المهبط  (  - عند 

 عند المصعد ث+(   واألكسجين

ضعف ومن خواصه الكيميائية    ارتفاع درجة غليانه   و   مذيب قطبيمن الخواص الفيزيائية للماء أنه   (15

 مقاومته لالنحالل وتأينه 
 التجمد وهو من المواد ضعيفة التأين وحجمه يزداد عند  س صبغة عباد الشمالماء النقي ال يؤثر على   (16

نمو   (17 إلى  يؤدي  المياه  إلى  الزراعية  األسمدة  الخضراءإضافة  يؤدي   الطحالب  مما  أسرع  بمعدل 

 غاز األكسجين الذائب فيها  لنق  

 التي ليس لإلنسان دخل فيها الملوثات يعتبر انفجار البراكين والبرق من أمثلة  (1۸

حرق الفحم والبترول، إلقاء مخلفات المصانع في البحار واألنهار،   الملوثات الصناعية من أمثلة   (1۹

 المبيدات الكيميائية  

 إشعاعي  و  كيميائي و حرارىو  بيولوجييقسم التلوث المائي إلى أربعة أنواع ، تلوث  (۲0

للمياه إصابة اإلنسان بمرض البلهارسيا و التيفويد   البيولوجياألمراض التي يسببها التلوث    من (۲1

 و االلتهاب الكبدي الوبائي 

 من تصريف مخلفات المصانع ومياه الصرف الصحي في المسطحات المائية    الكيميائيالتلوث    ينشأ (۲۲
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

المستمر لألسماك التي تحتوي أجسامها على تركيزات مرتفعة من عنصر الرصاص يسبب    التناول  (۲3

 خ  موت خاليا الم

في مياه الشرب يؤدي إلى فقدان البصر بينما تسبب األغذية المحتوية    الزئبقتركيز عنصر    زيادة (۲4

 سرطان الكبد على الزرنيخ  

 للمياه إلى تسرب المواد المشعة وإلقاء النفايات الذرية فيها    اإلشعاعيالتلوث  يرجع (۲5

   بالسرطانماء الصنبور في زجاجة بالستيكية يؤدي لإلصابة  تخزين (۲6

التلوث    نم (۲7 من  المياه  حماية  المياه إجراءات  تنقية  محطات  حمايتها   تطوير  من سلوكيات  بينما 

 تطهير خزانات مياه الشرب دوريا  

 رابطة هيدروجينية  نوع من الروابط مسئولة عن شذوذ خواص الماء   1

 رابطة هيدروجينية  الكتروستاتيكى ضعيف بين جزيئات الماء   بتجاذ ۲

3 
بللورات سداسية الشكل تنتج من تجمع جزيئات الماء بواسطة الروابط  

 بللورة الثلج  الهيدروجينية 

4 
الماء إلى  مادة  أي  غير  إضافة  للشرب  يجعله  في    صالح  تغير  ويحدث 

 . خواصه مما يجعله يؤثر على صحة وحياة الكائنات الحية 
 تلوث الماء 

5 
 بالماء مسببا األمراض   ينشأ من اختالط فضالت اإلنسان والحيوان

 ( االلتهاب الكبدى الوبائى – دالتيفوي –مثل ثالبلهارسيا 
 التلوث البيولوجي 

6 

   األنهار   مخلفات المصانع ومياه الصرف الصحي في تصريف  من  ينشأ

 ارتفاع تركيز الرصاص موت خاليا المخ   -1ويؤدى الى: 

   فقدان البصر .  ارتفاع تركيز الزئبق يؤدي إلى -۲

 إلى زيادة اإلصابة بسرطان الكبد  ارتفاع تركيز الزرنيخ يؤدي -3     

 التلتتوث الكيميائي 

7 
النووية وهو ما يؤدي  في تبريد المفاعالت  البحارينشأ عن استخدام مياه  

 . الماء إلى هالك الكائنات الحية نتيجة انفصال األكسجين الذائب في
 الحراري التلتتتتوث

 ينشأ من تسرب المواد المشعة من المفاعالت النووية   ۸

 . البحار والمحيطاتمياه إلقاء النفايات الذرية في  أو
 التلوث اإلشعاعي 

 بني جزيئات املاء ؟ ةهيدروجينيتوجد رابطة  (1

 الن السالبية الكهربية لألكسجين اكبر من السالبية الكهربية للهيدروجين  •

 شذوذ خواص املاء؟  ارتفاع درجتى غليان املاء وجتمده ؟  اخنفاض كثافته عند التجمد؟ (2

 بسبب وجود الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الماء  •

 ْم 4كثافة املاء باخنفاض درجة حرارته عن تقل  (3

 ألنها تكون بللورات سداسية الشكل كبيرة الحجم بينها الكثير من الفراغات  •
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 على ورقة عباد الشمس ؟التأثري املاء متعادل  (4

 ة سالب    مع أيونات هيدروكسيد  ةموجب أيونات الهيدروجين لتساوى عدد •

 يف املاء ؟ ملح الطعاميذوب  (5

 مذيب قطبى جيد لمعظم المركبات األيونية مقل ملح الطاعم  الماء نأل •

 كون روابط هيدروجينية مع الماء ه يآلن مركب تساهمي ؟ أنهيذوب السكر يف املاء على الرغم من  (6

 كون روابط هيدروجينية مع الماء ه يآلن مركب تساهمي ؟ أنهيذوب السكر يف املاء على الرغم من  (7

 زجاجات بالستيكية ؟عدم ختزين ماء الصنبور يف  (8

 ألنها تتفاعل مع الكلور المستخدم في تطهير الماء فتزيد من معدالت اإلصابة بالسرطان  •

 خواص الماء  ذشذو  ارتباط جزيئات املاء ببعضها بروابط هيدروجينية؟  (1

 تنفجر لزيادة حجم الماء عند تجمدهوضع زجاجة مياه مغلقة وممتلئة حلافتها يف الفريزر لفرتة؟        (۲

الروابط الهيدروجينية مكونة   ةتتجمع جزيئات الماء بواسط  ؟اخنفاض كثافة املاء عند التجمد (3

 بللورات سداسية الشكل كبيرة الحجم بينها الكثير من الفراغات 

 ينحل الماء كهربيا الى عنصرية   إمرار تيار كهربى على ماء حممض داخل جهاز فولتامرت هوفمان؟ (4

 تلوث بيولوجى واإلصابة بالكثير من األمراض   اختالط فضالت اإلنسان واحليوان باملاء؟ (5

 تلوث كيميائي واإلصابة بالكثير من األمراض   يف خملفات املصانع يف مياه نهر النيل؟ تصر (6

 ارتفاع معدل اإلصابة بموت خاليا المخ  زيادة تركيز عنصر الرصاص يف األمساك اليت يتناوهلا اإلنسان؟ (7

 ارتفاع معدل اإلصابة بفقدان البصر   وجود الزئبق برتكيزات مرتفعة يف مياه الشرب؟ (۸

 ارتفاع معدل اإلصابة بسرطان الكبد     ارتفاع نسبة الزرنيخ يف األغذية؟  (۹

 استخدام مياره األنهار والبحار كمصدر متجدد لعملية تربيد املفاعالت النووية؟ (10

 تلوث الماء حراريا وهالك الكائنات البحرية نتيجة انفصال األكسجين الذائب فيه  •

 تيكية"ختزين املياه يف زجاجات مياه غازية بالس (11

 ارتفاع معدل اإلصابة بالسرطان نتيجة تفاعل البالستيك مع غاز الكلور المستخدم في تطهير الماء  •

 . المادة الثالث في درجات الحرارة العادية ينفرد الماء عن باقي المركبات بوجوده في حاالت -1

المركبتات التستتتتتاهميتة التي يكون معهتا  المركبتات األيونيتة ولبعض   المتاء متذيتب قطبي جيتد لمعظم -۲

 السكر (   روابط هيدروجينية ث مثل
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

ستتيليزيوس( ويرجع  درجة  صتتفرويتجمد عند   100ث يغلي عند   ارتفاع درجتي غليانه وانصتتهاره -3

 . ذلك لوجود الروابط الهيدروجينية

صلبة أقل من كثافته  الماء عن جميع المواد في إن كثافته وهو في الحالة ال يشذ   كثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافة الماء -4

 الستتتتتائلتة لتذلتك تجتد الثلج يطفو فوق المتاء في المنتاطق القطبيتة ممتا يحتافظ على حيتاة في الحتالتة

 .الكائنات المائية وكذلك تنفجر زجاجات الماء عند وضعها في الفريزر

 متعادل التأثير على ورقة عباد الشمس -5

  .هوفمان لتحليل الماء كهربيايستخدم جهاز فولتامتر    التحليل الكهربي للماء -6

 فوق المهبط بينما يتصاعد األكسجين فوق المصعد يتصاعد غاز الهيدروجين  -

  األكسجين حجم غاز الهيدروجين ضعف حجم  -

 
 . النيل أو الترعالنافقة في  القضاء على ظاهرة التخل  من مياه الصرف ومخلفات المصانع وإلقاء الحيوانات -1

 .على المياه لتحديد مدى صالحيتها للشرب تطوير محطات تنقية المياه وإجراء تحاليل دورية -۲

 . نشر الوعي البيئي بين الناس -3

 . تطهير خزانات مياه الشرب فوق أسطح المنازل بشكل مستمر -4

دم في تطهير الصتتنبور في زجاجات بالستتتيكية ث ألنها تتفاعل مع الكلور المستتتخ عدم تخزين ماء -5

 فتزيد من معدالت اإلصابة بالسرطان الماء

 زيت الطعام  ملح الطعام  وجه المقارنة 

 تساهمى  أيونى نوع المركب 

 ال يذوب  يذوب  الذوبان في الماء 
 

 الماء المحمض بحمض الكبريتيك  الماء النقى 

 الكهربىجيد التوصيل للتيار  ردئ التوصيل للتيار الكهربى
 

 التلوث الكيميائى للماء  التلوث البيولوجى للماء  وجه المقارنة 

 المصدر
والحيوان    اإلنسان اختالط فضالت 

 بالماء 

القاء مخلفات المصانع ومياه الصرف  

 الصحى في الترع

 االمراض الناتجة 
   –التيفويد  –البلهارسيا 

 االلتهاب الكبدى الوبائى 

  –فقدان البصر  –موت خاليا المخ 

 سرطان الكبد
 

 الملوثات الصناعية للبيئة الملوثات الطبيعية للبيئة  وجه المقارنة 

 المختلفة  اإلنسان أنشطة  ظواهر طبيعية  المصدر

 أمثلة 

 انفجار البراكين  -

 البرق المصاحب للعواصف -

 موت الكائنات الحية  -

 حرق الفحم والبترول  -

الكيميائية    اإلسراف  - المبيدات  استخدام  في 

 الزراعية واألسمدة

 القاء مياه الصرف ومخلفات المصانع  -

 واألنهار تسرب زيت البترول في مياه البحار  -
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 

من   %۹0كم بينما يتواجد  3من كتلة الهواء الجوي ما بين سطح البحر وحتى ارتفاع    %50يتواجد   (1

 كم 16كتلته حتى ارتفاع 

مللى بار بينما الضغط الجوي المعتاد يعادل   1000وهي تعادل    الباريقدر الضغط الجوي بوحدة   (۲

 مللى بار   1013.۲5
 كثافته عند قمة الجبل   أكبر منكثافة الهواء كلما ارتفعنا ألعلى لذا فإن كثافة الهواء عند سفح الجبل    تقل (3

 االلتميتر  و األنيرويديقاس الضغط الجوي بواسطة البارومترات ومن أمثلتها  (4

 األيزوبار في خرائط الضغط الجوي تتصل نقاط الضغط المتساوى بخطوط منحنية تسمى  (5

في معرفة الطقس المحتمل   األندرويدليق و جهاز  حفي قياس ارتفاع الت  أللتيمترايستخدم جهاز   (6

 بداللة الضغط الجوي  

لحدوث   المضطربةهي الطبقة األولى من طبقات الغالف الجوي ومعناها الطبقة    التروبوسفيرطبقة   (7

 معظم التقلبات الجوية بها  
  (Hثبينما يرمز لمناطق الضغط الجوي المرتفع بالرمز  (Lثيرمز لمناطق الضغط الجوي المنخفض بالرمز (۸

 المنخفض  إلى مناطق الضغط الجوي  المرتفعتنتقل الرياح من مناطق الضغط الجوي  (۹

 كم 13 تمتد التروبوسفير من سطح البحر وحتى التروبوبوز بسمك حوالى (10

 كم فوق سطح البحر   1۲وهي تمتد حتى ارتفاع    التروبوسفيرتحدث كافة الظواهر الجوية في طبقة   (11

 من بخار ماء الهواء الجوي    %۹۹من كتلة الغالف الجوي و  %75على  التروبوسفيرتحتوي  (1۲

 مللى بار 100الضغط الجوي حتى يصل عند نهايتها إلى  يقلبزيادة االرتفاع في التروبوسفير  (13

 كم   50:  13ين فوق سطح البحر على ارتفاع يتراوح ب الستراتوسفيرتمتد  (14

الستراتوسفير عند   (15 السفلي من  الجزء  في  الحرارة  درجة  عند   م 60ْ-تثبت  تزداد حتى تصل  ثم 

 صفر° م  نهايتها إلى 
 التي تقوم بامتصاص األشعة فوق البنفسجية   األوزونيحتوي الجزء العلوي من الستراتوسفير على طبقة   (16

على كميات محدودة من   الميزوسفير حتوي  بينما ت األوزونتحتوي الستراتوسفير على معظم غاز   (17

 غازى الهيدروجين والهيليوم  

 الثرموسفير وأبعدها  التروبوسفيرأقرب طبقات الغالف الجوي لألرض  (1۸

الستراتوسفير حوالي   (1۹ الجوي عند نهاية  الميزوسفير   مللى بار  1الضغط  بينما يكون عند نهاية 

 بار   یملل 0.01حوالى 

 بين التروبوسفير والستراتوسفير  التروبوبوزمنطقة  تفصل (۲0

 °م ۹0-°م بينما تصل عند الميزوبوز إلى 60 -إلى التروبوبوز درجة الحرارة عند  تصل (۲1

ارتفاع    تمتد (۲۲ وحتى  الميزوبوز  من  في   كم675الثرموسفير  الشهب  تتكون  البحر  سطح  فوق 

 اإلكسوسفير بينما تسبح األقمار الصناعية في  الميزوسفير

 أعالها في درجة الحرارة  الثرموسفيرأبرد طبقات الغالف الجوي بينما  يزوسفيرالم تعتبر (۲3

 الغالف اجلوى ومحاية كوكب األرض  :  الثانيةالوحدة 
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

   األيونوسفيرموجات الراديو التي تبثها مراكز االتصاالت ومحطات اإلذاعة على  تنعكس (۲4

تسبح فيها األقمار   االكسوسفيرالغالف الجوي بالفضاء الخارجي في منطقة تعرف باسم    يندمج  (۲5

 والبث التليفزيوني عبر القارات   االتصاالتي الصناعية التي تستخدم ف
 الميزوسفير  لها دور في االتصاالت الالسلكية والبث اإلذاعي بينما تتكون الشهب في طبقة  األيونوسفير طبقة (۲6

لهما دور هام في تشتيت اإلشعاعات الكونية الضارة مما يؤدي إلى حدوث ظاهرة   فان ألين  ىحزام (۲7

 الشفق القطبي "األورورا" 

 الغالف الجوى   كم فوق سطح البحر   1000غالف غازى يدور مع األرض حول محورها ويمتد بارتفاع   1

 الضغط الجوى مقطعة وحدة المساحات وطوله هو ارتفاع الغالف الجوى وزن عمود من الهواء مساحة   ۲

3 
 الضغط الجوى عند مستوى سطح البحر 

 ( مللى بار  1013.0۲5وهو ما يعادل ث

ضغط جوى 

 معتاد 

 التروبوبوز  المنطقة الفاصلة بين التروبوسفير والستراتوسفير    4

 الستراتوبوز المنطقة الفاصلة بين الستراتوسفير  والميزوسفير  5

 الميزوبوز  المنطقة الفاصلة بين الميزوسفير والثرموسفير    6

 التروبوبوز  المنطقة الفاصلة بين التروبوسفير والستراتوسفير    7

 التروبوسفير  طبقة من طبقات الغالف الجوى تتميز بان حركة الهواء فيها رأسية  ۸

 الستراتوسفير  طبقة من طبقات الغالف الجوى يطلق عليها اسم الغالف الجوى األوزوني  ۹

 االيونوسفير  واالتصاالت الالسلكية  اإلذاعيمشحونة وتستخدم في البث  أيوناتطبقة تحتوى على  10

 األكسوسفير منطقة يندمج فيها الغالف الجوى بالفضاء الخارجي وتسبح فيها األقمار الصناعية   11

 األوزون الناتج من اتحاد ذرة مع جزئ من نفس العنصر  ءالجزي 1۲

 يزوباراأل خطوط منحنية تصل قيم الضغط الجوى المتساوى  13

 األنيرويد بمعلومية الضغط الجوىجهاز يستخدم في تحديد الطقس  14

 االلتيميتر  بمعلومية الضغط الجوى جهاز يستخدم في تحديد ارتفاع تحليق الطائرات   15

عند االرتفاع عن مستوى سطح البحر ثقمة جبل    ألنه  الضغط اجلوى يقل كلما ارتفعنا إىل أعلى ؟ (1

 مثال( فإن جزء من عمود الهواء يتم اقتطاع فيقل تبعا لذلك وزن الهواء عند هذا االرتفاع . 

 . هوزنوبالتالي عمود الهواء طول  زيادةل  عن سطح البحر؟ خنفاضالضغط اجلوى باال يزداد (2

 . هوزنوبالتالي عمود الهواء لنق  طول   يقل الضغط اجلوى باالرتفاع عن سطح البحر؟ (3

الختالف الضغط الجوى من منطقة ألخرى على سطح   على سطح األرض؟  ألخرىهبوب الرياح من منطقة  (4

 األرض حيث تنتقل الرياح من مناطق الضغط الجوى المرتفع الى مناطق الضغط الجوى المنخفض 

 . التقلبات الجوية فيهالحدوث معظم   ؟تعرف الرتبوسفري بالطبقة املضطربة (5
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 من كتلة الغالف الجوى   %75تحتوى على ها ألن  حتدث كافة الظواهر اجلوية فى طبقة الرتوبوسفري؟ (6

 0من بخار ماء الغالف الجوى %۹۹على  ائهاحتوال طبقة الرتوبوسفري تعمل على تنظيم درجة حرارة األرض ؟ (7

 بشكل راسى؟الرتوبوسفري  يتحرك اهلواء يف  (8

 تيارات الهواء الساخنة ألعلى وهبوط تيارات الهواء الباردة ألسفل.د عولص •

 الحتوائها على معظم غاز األوزون الموجود بالغالف الجوى ؟تسمى السرتاتوسفري بالغالف اجلوى االوزونى (9

يرجع ذلك لوجود طبقة    باالرتفاع تدرجييا ألعلى فى طبقة السرتاتوسفري ترتفع درجة احلرارة؟ (10

 0زء العلوي منها تمت  األشعة الفوق بنفسجية الصادرة من الشمساألوزون بالج

 ألنه خالي من الغيوم واالضطرابات الجوية   اجلزء السفلى من السرتاتوسفري مناسب لتحليق الطائرات؟ (11

 ألنها تتوسط طبقات الغالف الجوى     ؟تسمى امليزوسفري بالطبقة املتوسطة (12

 م  ۹0ْ-النخفاض درجة الحرارة فيها حيث تصل في نهايتها الى   ؟        اتطبقال ابرد  امليزوسفريتعترب  (13

 ألنها تحتوى على كمية من غازى الهيليوم والهيدروجين امليزوسفري طبقة شديدة التخلخل؟            (14

رق سفن الفضاء أثناء مرورها  تال تح حترتق الشهب فى طبقة امليزوسفري بينما ال حترتق سفن الفضاء؟ (15

 0طبقة الميزوسفير ألن مقدمتها المخروطية تشتت الحرارة وذيلها مصنوع من مادة عازلةفى 

 طبقات الغالف الجوى أسخنألنها      ؟تسمى الثريموسفري بالطبقة احلرارية (16

 م ْ 1۲00درجة الحرارة فيها حيث تصل في نهايتها الى  الرتفاع؟        اتطبقال تعترب الثريموسفري اسخن  (17

 العلوي منها يحتوى على أيونات مشحونة  ءألن الجز  الثرموسفري اسم األيونوسفري ؟ اجلزء العلوى من يطلق على  (18

بدور هام فى االتصاالت الالسلكية   االيونوسفيريقوم  بالنسبة للمحطات اإلذاعية؟ االيونوسفريأهمية  (19

 والبث اإلذاعي حيث ينعكس عليه موجات الراديو التى تبثها مراكز االتصاالت أو محطات اإلذاعة 

 ( ؟األورورا أوأهمية حزامي فان ألني )حدوث ظاهرة الشفق القطيب  (20

ية الضارة  بحزامين مغناطيسين تقومان بدور هام فى تشتيت اإلشعاعات الكون  االيونوسفيريحاط   •

 بعيدا عن األرض وهو ما يسبب فى نفس الوقت حدوث ظاهرة الشفق القطبي . 

تسبح فيها األقمار الصناعية التى تستخدم فى االتصاالت والبث التليفزيوني   أهمية األكسوسفري؟ (21

 عبر القارات وكذلك تستخدم فى التعرف على الطقس . 

 يقل الضغط الجوى   االرتفاع عن مستوى سطح البحر بالنسبة للضغط اجلوى؟ (1

 يزداد الضغط الجوى    اهلبوط يف قاع بئر بالنسبة للضغط اجلوى ؟ (۲

 تقل كثافة الهواء الجوى  صعود شخص اىل اعلى قمة جبل بالنسبة لكثافة اهلواء اجلوى؟ (3
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 عن العمل أثناء حتليق الطائرة يف اجلو؟ تعطل جهاز االلتيميرت (4

 ال يستطيع الطيار تحديد ارتفاع الطائرة عن سطح البحر  •

 حدوث كافة الظواهر الجوية المكونة للطقس والمناخ  من كتلة اهلواء اجلوى؟ %75احتواء الرتوبوسفري على  (5

 األرض لتنظيم درجة حرارة سطح     من خبار املاء؟ %99احتواء الرتوبوسفري على  (6

 تقل درجة الحرارة بمعدل كبير   االرتفاع اىل اعلى يف امليزوسفري بالنسبة لدرجة احلرارة (7

 تحترق مكونة الشهب  احتكاك اجلسيمات الفضائية اهلائلة جلزيئات هواء امليزوسفري؟ (8

 اصطدام األشعة الكونية باأليونوسفري؟ (9

 ( اق القطبى ثاألورورتشتيت األشعة الكونية الضارة مما يؤدى الى حدوث ظاهر الشف  •

    33ْ ,5كم  ودرجة الحرارة عند السفح =   ۲=   ارتفاعهاحسب درجة الحرارة على قمة جبل  -أ

  ْ 13  = 6ْ ,5×   ۲     =    6ْ ,5مقدار االنخفاض في درجة الحرارة =  ارتفاع الجبل  ×   -1

 مقدار االنخفاض في درجة الحرارة   –درجة الحرارة عند القمة = درجة الحرارة عند السفح  -۲

    م  ۲۹ْ ,5    =     13ْ     –       33ْ ,5=                                           

   م  ْ 15ودرجة الحرارة عند القمة =    كم ۲=   ارتفاعهاحسب درجة الحرارة على سفح جبل  - ب

  م  13ْ     =   6ْ ,5×    ۲     =    6ْ ,5مقدار االرتفاع في درجة الحرارة  = ارتفاع الجبل  ×   -1

 درجة الحرارة عند السفح   = درجة الحرارة عند القمة   +  مقدار االرتفاع في درجة الحرارة   -۲

   م  ۲۸ْ          =  13ْ          +           15ْ=                                                           

 ارتفاع الجبل   أوجد  م     7ْم     وعند قمته =     ۲0ْجبل درجة الحرارة عند   سفحه  =   -ج

 كم     ۲=     6.5ْ÷   (    7 –  ۲0ث=       6.5ْ÷  ارتفاع الجبل  =   مقدار الفرق في درجة الحرارة    

 وندوبس  1۲0احسب نسبة تأكل طبقة األوزون في احدى المناطق اذا علمت أن درجة األوزون فيه  - د

 1۸0=   1۲0 –  300درجة األوزون في المنطقة =  –تآكل طبقة األوزون = درجة األوزون الطبيعية 

 100النسبة المئوية لدرجة األوزون في منطقة ما = تآكل طبقة األوزون ÷ درجة األوزون الطبيعية × 

 %60=  100( × 300÷     1۸0= ث             
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

وجه  

 المقارنة 
 الثرموسفير  الميزوسفير  الستراتوسفير  التروبوسفير 

 الطبقة الحرارية  الطبقة المتوسطة  الطبقة األوزونية  الطبقة المضطربة  معنى االسم 

 السمك

تبدأ من سطح البحر 

 وحتى التروبوبوز  

 كم( 13سمك  ثب

من التروبوبوز  وحتى  

 لستراتوبوز  ا

 كم( 50كم  : 13ث 

 كم 37بسمك 

من الستراتوبوز    

 الميزوبوز  وحتى 

 كم( ۸0:  50ث

 كم 35بسمك 

من الميزوبوز وحتى  

 كم675 ارتفاع

 ( كم675:  ۸5ث

 كم  5۹0سمك ب

 التركيب 

تحتوى على حوالي   -1

الغالف    75% كتلة  من 

 الجوى  

تحتوى على حوالي   -۲

 من بخار الماء   ۹۹%

تحتوى على معظم  

غاز األوزون الموجود  

الجوى على  بالغالف 

كم(   40:  ۲0ارتفاع ث

 فوق سطح البحر 

طبقة مضطربة شديدة  

التخلخل وذلك  

الحتوائها فقط على  

كميات محدودة من  

غازى الهليوم 

 والهيدروجين 

يحتوى الجزء العلوى  

منها على أيونات  

 مشحونة 

الضغط  

 الجوى 

 تها يصل عند نهاي 

 مللى بار  100إلى     

( من قيمة  0.1ث

 الضغط الجوى المعتاد  

 يصل عند نهايتها إلى

 مللى بار  1 

( من قيمة  0.001ث

 الضغط الجوى المعتاد  

 يصل عند نهايتها إلى

 مللى بار  0.01 

( من قيمة  5-10×  1ث

 الضغط الجوى المعتاد  

 

درجة  

 الحرارة

تقل دراجات الحرارة فيها  

باالرتفاع ألعلى بمعدل  

واحد  درجة لكل   6.5

كيلو متر  .حتى تصل إلى  

(   ْ 60-أقل قيمة لها وهىث

 عند التروبوبوز  

تثبت درجة الحرارة فى  

- الجزء السفلى فيها عند 

˚ ثم تزداد تدريجيا  60

باالرتفاع ألعلى حتى  

تصل عند نهايتها إلى  

 درجة الصفر المئوية 

تتناق  فيها درجات  

الحرارة بمعدل كبير  

باالرتفاع ألعلى حتى  

 تصل عند نهايتها إلى 

 (   ۹0ْ -ث 

تزداد فيها درجات 

الحرارة بمعدل كبير  

باالرتفاع ألعلى حتى  

تصل إلى حوالي 

1۲00 ̊ 

   أفقي  رأسى  حركة الهواء 

 األهمية 

تحدث بها كافة  -1

الظواهر الجوية 

كاألمطار والرياح  

يتكون  والسحب التى

 منها الطقس

تنظم درجة حرارة   -۲

 األرض 

الجزء السفلى منها   -1

خالى من الغيوم  

واالضطرابات الجوية  

لذلك تعتبر مناسبة  

 لتحليق الطائرات 

وجود طبقة األوزون   -۲

بالجزء العلوي منها  

التى تمت  األشعة  

الفوق بنفسجية  

 الصادرة من الشمس 

حماية األرض من  

رية الكتل الصخ

الفضائية التي تدخل  

الغالف الجوى حيث  

تتكون فيها الشهب 

نتيجة الحتكاكها 

 بجزئيات الهواء 

يقوم األيونوسفير   -1

بدور هام فى االتصاالت  

الالسلكية والبث  

 اإلذاعي  

يحاط األيونوسفير  -۲

بحزامين مغناطيسين  

 يعرفان باسم  

ثحزامي  فان ألين (  

يقومان بدور هام فى  

تشتيت اإلشعاعات  

 الكونية الضارة  

 طبقة األوزون  االيونوسفير  وجه المقارنة 

 األهمية 
تنعكس عليها موجات الراديو المستخدمة في  

 اإلذاعياالتصاالت الالسلكية والبث 

 اآلثارتقوم بحماية الكائنات الحية من 

فوق البنفسجية   لألشعةالكيميائية الضارة 

 الصادرة من الشمس

تقع بالجزء العلوى من الثرموسفير وحتى   الموقع 

 كم700ارتفاع 
 تقع بالجزء العلوى من الستراتوسفير 
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 تأكل طبقة األوزون من أخطر التهديدات التي تواجه األرض منذ منتصف القرن العشرين ظاهرة   (1

 االحترار العالمى وظاهرة 

 كم فوق مستوى سطح البحر  40إلى  ۲0على ارتفاع يتراوح بين  طبقة األوزونتمتد  (۲

 كم  ۲0 ىحوالفي الستراتوسفير ويبلغ سمكها  طبقة األوزونتوجد  (3

 وحدة دوبسون 300األوزون الطبيعية تعادل  درجة (4

دوبسون فإن سمك طبقة األوزون في ثم. ض.  50الفتراض دوبسون إذا كانت درجة األوزن  تبعا (5

 دوبسون   100ملم يعادل  1حيث أن كل  ملم  0.5د( يعادل 

 نانومتر   315:   ۲۸0 نيب  المتوسطةالطول الموجي لألشعة فوق البنفسجية  يتراوح (6

 الصفر المئوي  ودرجة الحرارة مساوية  الضغط الجوي المعتادم ض د يكون الضغط مساويا  في (7

األشعة فوق البنفسجية    وتنفذ  %100بنسبة    البعيدةطبقة األوزون األشعة فوق البنفسجية    تمت  (۸

 %  100القريبة بنسبة 

 األشعة فوق البنفسجية الضارةن تحمي األرض م 3Oاألوزون تتكون من غاز األوزون   طبقة (۹
 التعرض المستمر لألشعة فوق البنفسجية  وقد يسببه   الكتاركتمرض إعتام عدسة العين باسم  يعرف (10

فإن ذلك يعني أن درجة األوزون في   %75حدث تأكل في طبقة األوزون في أحد المناطق بنسبة    إذا (11

 دوبسون 57هذه المنطقة 
    أكاسيد النيتروجين و  الهالوناتو  بروميد الميثيلو الكلوروفلوروکربونأخطر ملوثات طبقة األوزون  من (1۲

 من الملوثات التي ليس لإلنسان دخل فيها   البراكين انفجارو  البرق  يعتبر (13

  الفريونات أخطر ملوثات طبقة األوزون مركبات الكلوروفلوروکربون والمعروفة تجاريا باسم    من (14

 كمادة مذيبة في تنظيف شرائح الدوائر اإللكترونية  والتي تستخدم 
 مذيبة في تنظيف شرائح الدوائر اإللكترونية وكمادة    نافخة لعبوات الفومكمادة    CFCsالفريونات    تستخدم (15

والهالونات    أجهزة التبريدملوثات طبقة األوزون مركبات الكلوروفلوروکربون المستخدمة في    من (16

 إطفاء الحرائق  المستخدمة في 

لحماية مخزون المحاصيل الزراعية بينما الهالونات    كمبيد حشرىبروميد الميثيل يستخدم    غاز (17

 الحرائق إطفاء تستخدم في 

 اختالل عملية البناء الضوئيالتأثيرات الضارة لألشعة فوق البنفسجية على النباتات األرضية    من (1۸

 نق  إنتاج المحاصيل  و

   تدمير السالسل الغذائية البحرية تعرض األحياء البحرية لألشعة فوق البنفسجية الضارة إلى    يؤدي (1۹

 ية الصغيرة الذي تتغذى عليه الكائنات البحر موت البالنكتون  و

 األوزون األسرع من الصوت تؤثر عوادمها على طبقة  الكونكورد طائرات (۲0

 في شهر سبتمبر من كل عام   القطب الجنوبيتأكل طبقة األوزون فوق منطقة  يزداد (۲1

ووقف إنتاج    الكلوروفلوروكربونضرورة خفض إنتاج مركبات    ال يتوصيات بروتوكول مونتر  من (۲۲

 طائرات الكونكورد 
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

الدفيئة    من (۲3 غازات  الكربونأهم  أكسيد  الماء و  الميثان و  ثاني  النيتروز و  بخار   أكسيد 

 الكلوروفلوروکربون  و
 بنفاذ أشعة الضوء المرئي واألشعة ذات األطوال الموجية القصيرة الصادرة من الشمس  الغالف الجوي يسمح (۲4

 في الغالف الجوي   الغازات الدفيئةفي التروبوسفير نتيجة الرتفاع نسب  تحت الحمراءاألشعة  تحتبس (۲5

 كيميائي واألشعة فوق البنفسجية ذات أثر   حراريتحت الحمراء ذات أثر  األشعة (۲6

 حادة المناخية الالتغيرات  و انصهار جليد القطبين اآلثار السلبية لظاهرة االحترار العالمى  من (۲7

  باختفاء بعض المناطق الساحلية ذوبان جليد القطبين إلى ارتفاع مستوى المياه مما يهدد    يؤدي (۲۸

 بعض الحيوانات القطبية   انقراضو
 حرائق الغابات و   موجات الجفافأمثلة التغيرات المناخية الحادة التي تسببها ظاهرة االحترار العالمى    من (۲۹

وحدة   النانومتروحدة    تستخدم (30 تستخدم  بينما  البنفسجية  فوق  لألشعة  الموجي  الطول  لقياس 

 لقياس درجة األوزون  الدوبسون

 االحترار العالمي  ارتفاع مستمر فى متوسط درجة حرارة الهواء القريب من سطح األرضحدوث  1

 الشفق القطبى الشمالى والجنوبى لألرضستائر ضوئية ملونة ترى عند القطبين  ۲

3 

فلوالها النخفضت   لألرضالغازات التى تعمل على ارتفاع درجة حرارة الغالف الجوى  

مركبات و  2COغاز ثاني أكسيد الكربون  وهى    -˚C 18درجة حرارة األرض إلى  

الميثان    CFCl)3(فلوروكربون  والكلور الماء    4CHوغاز  وأكسيد   O2Hوبخار 

   O2Nالنيتروز 

 الغازات الدفيئة

 حزامى فان الين الكونية الضارة  األشعة تمغناطيسيان يحيطان بااليونسفير وتقوم بتشتي حزامان  4

 االحتباس الحراري احتباس األشعة تحت الحمراء فى التروبوسفير نتيجة الرتفاع نسب الغازات الدفيئة  5

 االحترار العالمى االرتفاع المستمر فى متوسط درجة حرارة الهواء القريب من سطح األرض 6

 طبقة األوزون  الدرع الواقى للكائنات الحية والذى ال يسمح بنفاذ األشعة فوق البنفسجية الضارة 7

 ثقب األوزون  فوق منطقة القطب الجنوبى  األوزونجزء من طبقة  تآكل ۸

 بروميد الميثيل  مركب يستخدم كمبيد حشرى لحماية المحاصيل الزراعية   ۹

10 
ل دافعة  ومادة  الفوم  عبوات  وصنع  التبريد  فى  يستخدم  االيروسوالت ر مركب  زاز 

  اإللكترونيةوتنظيف الشرائح 
 الفريونات 

 النيتروجين أكاسيد  من الصوت ثالكونكورد(   األسرعغاز ينتج من احتراق طائرات  11

 الهالونات ء كالبترول  مافي إطفاء الحرائق التي ال تطفأ بال يستخدممركب  1۲

األشعة   تتكون طبقة األوزون فى السرتاتوسفري؟ (1 تقابل  الجوى  الغالف  طبقات  من  طبقة  أول  ألنها 

 0األكسجينالفوق بنفسجية الصادرة من الشمس ويكون بها كمية مناسبة من غاز 

ألن هذه الطبقة تمنع نفاذ األشعة فوق البنفسجية البعيدة   طبقة األوزون تعمل كدرع واق للكائنات احلية؟ (2

 0ومعظم األشعة المتوسطة لذلك تحمى الكائنات الحية من اآلثار الكيمائية الضارة لألشعة فوق البنفسجية

ية القريبة من الطول الموجى للضوء المرئي األشعة فوق البنفسج لألشعة الفوق بنفسجية بعض الفوائد؟ (3

 0فى أجسام األطفال حديثي الوالدة تنفذ من الغالف الجوى لألرض تعمل على تخليق فيتامينثد(
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 الن األشعة القريبة مفيدة للكائنات الحية واألشعة البعيدة ضارة  األشعة فوق البنفسجة سالح ذو حدين؟ (4

 اهلالونات سالح ذو حدين؟ (5

 بالماء كحرائق البترول   أ ملوثات طبقة األوزون ويستخدم في إطفاء الحرائق التي ال تطفألنه من   •

 يزداد تآكل طبقة األوزون فوق القطب اجلنوبى فى شهر سبتمرب من كل عام؟ (6

نتيجة لتجمع الملوثات فى صورة سحب سوداء تدفعها الرياح بشكل طبيعي فى هذا التوقيت فوق   •

 0يزيد من معدل تآكل طبقة األوزونمنطقة القطب الجنوبي مما 

 وقف إنتاج طائرات الكونكورد؟  (7

 طبقة األوزون تآكلألن عوادمها التى تحتوى على أكاسيد النيتروجين تعمل على   •

الى    ؟سالح ذو حدينغازات الدفيئة ال (8 األرض  حرارة  درجة  النخفضت  زيادة  و°   1۸  -لوالها 

 تركيزها فى الغالف الجوى يؤدى إلى كوارث بيئية 

 يتكون جزئ األوزون      احتاد ذرة أكسجني مع جزئ أكسجني ؟  (1

 زيادة تأكل طبقة األوزون  اإلسراف يف استخدام غاز بروميد امليثيل كمبيد حشرى؟ (۲

 زيادة نسبة أكاسيد النيتروجين       إعادة إنتاج وتشغيل طائرات الكونكورد؟  (3

 تعرض الكائنات الحية ألضرار األشعة فوق البنفسجية  استمرار تآكل طبقة األوزون؟ (4

 انصهار جليد القطبين ، تغيرات مناخية حادة  ارتفاع درجة حرارة كوكب األرض؟ (5

 تآكل طبقة األوزون واالرتفاع المستمر في درجة حرارة كوكب األرض  ازدياد اإلسراف يف استخدام الفريونات؟ (6

 التزايد ملستمر يف استهالك الوقود احلفرى؟ (7

 زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون في الهواء الجوى مما يسبب تزايد ظاهر االحتباس الحرارى •

 ازات الدفيئة؟زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون يف اهلواء اجلوى ؟ زيادة نسبة الغ (8

 ارتفاع حرارة كوكب األرض •

 حدوث ظاهرة االحتباس الحرارى    عدم نفاذ األشعة حتت احلمراء اىل الفضاء اخلارجي؟ (9

 حدوث األعاصير والفيضانات المدمرة وموجات الجفاف وحرائق الغابات    تغري املناخ الناتج عن االحرتار العاملى؟ (10

 األشعة فوق البنفسجة القريبة  األشعة فوق البنفسجة المتوسطة البنفسجة البعيدة األشعة فوق  وجه المقارنة 

 نانومتر  400:  315 نانومتر  315:  ۲۸0 نانومتر  ۲۸0:  100 طولها الموجى

مدى نفاذها من  

 طبقة األوزون 
 % 100ال تنفذ بنسبة 

 % ۹5ال تنفذ بنسبة 

 % 5تنفذ بنسبة 
 % 100تنفذ بنسبة 

تأثيرها على  

 الكائنات الحية 

ضارة ومهددة لحياة  

 الكائنات الحية 

ضارة ومهددة لحياة  

 الكائنات الحية 

 مفيدة لحياة  

 الكائنات الحية 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

25 
 

 

 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 كيف يتكون 

   (UV)عند امتصاصه لألشعة الفوق بنفسجية  2Oتنكسر الرابطة من جزئ األكسجين 

    O 2فيتحول إلى ذرتين أكسجين حرتين   

3→        O       2O + O 

  ثم تتحد كل ذرة أكسجين حرة مع جزئ أكسجين أخر مكونة جزئ أوزون 

 أهم صفاته 
األوزون غاز لونه أزرق شاحب وله رائحة مميزة يمكن مالحظتها بالقرب من األجهزة 

 التى تحتوى على أنابيب تفريغ كهربى  

 ها مكان

 لماذا تتكون طبقة األوزون فى الستراتوسفير ؟  

كم( فوق سطح البحر فى طبقة    40:    ۲0تكون طبقة األوزون على ارتفاع يتراوح ما بين ث

الغالف تقابل األشعة فوق البنفسجية   الستراتوسفير ث علل ( ألنها أول طبقة من طبقات 

   0الصادرة من الشمس وتكون بها كمية مناسبة من غاز األكسجين

 أهمية األوزون
عة فوق البنفسجية البعيدة ومعظم األشعة المتوسطة لما لها تمنع طبقة األوزون نفاذ األش

 0من أضرار بالغة 

 (CFCs)مركبات  (1

 الكلوروفلوروكربون 

 هذه المركبات معروفة تجاريا باسم الفريونات وتستخدم   

 كمادة مبردة فى أجهزة التبريد  •

  االيروسوالتكمادة دافعة لرذاذ  •

 كمادة نافخة فى صناعة عبوات الفوم .   •

 كمادة مذيبة فى تنظيف الدوائر اإللكترونية  •
 لحماية مخزون المحاصيل الزراعية ى يستخدم كمبيد حشر غاز بروميد الميثيل  (۲

 تستخدم فى إطفاء الحرائق  (الهالونات3

 أكاسيد النيتروجين  (4
تنتج من احتراق وقود الطائرات األسرع من الصوت ثالكونكورد   هى التى

 الفرنسية( 

   0جليد القطبين الشمالي والجنوبى انصها   -1

الساحلية   المناطق  بعض  اختفاء  يهدد  ما  وهو  والمحيطات  البحار  سطح  مستوى  ارتفاع  إلى  يؤدى 

   0البحر لالحيوانات القطبية كالدب القطبي وفيوانقراض بعض 

 ۲005عام    كاترينا من مظاهرها تكرار حدوث األعاصير االستوائية كإعصار      تغيرات مناخية حادة   -۲

 وحرائق الغابات .     –الجفاف وموجات  –والفيضانات المدمرة  –م 
 ثقب األوزون  االحتباس الحرارى وجه المقارنة 

زيتادة نستتتتتب الغتازات التدفيئتة في الغالف  األسباب

 الجوى

بترومتيتتد   وغتتاز  التكتلتوروفتلتوروكتربتون  متركتبتتات 

 الميثيل والهالونات وأكاسيد النيتروجين

ارتفتاع درجتة حرارة األرض ممتا يؤدى الى  األضرار 

 االحترار العالمىظاهرة 

نفاذ األشتتعة فوق البنفستتجية الضتتارة الى ستتطح  

 األرض مما يهدد حياة الكائنات الحية

كيفية التغلب  

 عليها

 الحد من استهالك الوقود الحفرى

 البحث عن بدائل آمنة للطاقة

 خفض إنتاج وتداول الفريونات

 وقف إنتاج طائرات الكونكورد
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 

 حفرية طايع  و  حفرية قالبو  كائن كاملمن أنواع الحفريات حفرية  (1

مثل   (۲ التحلل  من  عليها  حافظ  وسط  في  سريعا  ودفنت  ماتت  التي  حشرات  و    الماموث الكائنات 

 كونت حفريات كاملة  الكهرمان 
 ألف سنة  ۲5ى  الذي انقرض نتيجة االنهيارات الجليدية في سيبريا منذ حوال   الماموثتم اكتشاف حفرية   (3

 هو المادة الصمغية    الكهرمانفرية  والوسط الحافظ لح  الثلجالماموث الوسط الحافظ لها هو    حفرية (4

 الصنوبرية القديمة  عبارة عن المادة الصمغية بعد تجمدها والتي كانت تفرزها األشجار  الكهرمان (5

بينما النسخة طبق األصل للشكل   بالطابعطبق األصل للشكل الخارجي لهيكل صدفة يعرف    نسخة (6

 بالقالب  الداخلي يعرف 

 حفرية طابع نبات من السرخسيات وحفرية طابع سمكة    الطابعأمثلة حفرية  من (7

 من أمثلة الحفريات جزء صلب   سن الديناصوربينما  القالبمن أمثلة حفريات  األمونيت  (۸

 طابع   و  قالب مصمتلقوقع الترايلوبيت حفرية على هيئة  تكونت  (۹
 الماموث والكهرمان كائن كاملأمونيت والنيموليت والترايلوبيت بينما من حفريات   القالبحفريات  من (10

بينما ما يتركه أثناء حياته    البقايايتركه الكائن الحي بعد موته في الصخور الرسوبية يعرف ب    ما (11

 األثر  يعرف ب 

 نتيجة إحالل مادة السليكا محل مادة الخشب جزء بجزء  األخشاب المتحجرةحفرية  تكونت  (1۲

 على العمر النسبي للصخور الرسوبية الموجودة بها   الحفريات المرشدة تدل (13

 في التعرف على البيئات القديمة وتحديد عمر الصخور الرسوبية  الحفريات  تستخدم (14

ينما تدل حفرية المرجان ب   قاع بحرحفريات النيموليت على أن البيئة المعاصرة لتكونها كانت    تدل (15

 بحار دافئة صافية ضحلة  على أن البيئة المعاصرة لتكونها كانت  

  الراقيإلى    البسيطكما تطور تركيب الكائنات من    اليابسثم انتقلت إلى    البحارالحياة أوال في    ظهرت (16

 كاسيات البذور  قبل الحزازيات والسراخس كما ظهرت عاريات البذور قبل  الطحالب  ظهرت (17

 الثدييات و  الطيورأول ما ظهر من الفقاريات وآخر ما ظهر منها  سماكاأل (1۸

 من الكائنات الدقيقة التي تفيد في مجال التنقيب عن البترول   الراديوالرياو  منيفرااالفور تعتبر (1۹

 حلقة وصل بين الزواحف والطيور  األركيوبترکس  يمثل (۲0

باسم    تدل (۲1 والمعروفة  المختلفة  المناطق  صخور  في  الموجودة  الحفريالحفريات  على   السجل 

 انقراض أنواع من الكائنات الحية وعلى أن معظمها ظهر ثم اختفى قبل نشأة اإلنسان  

 التنوع احلفريات ومحاية األنواع من االنقراض :  الثالثةالوحدة 
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 الحفرية الرسوبية آثار وبقايا الكائنات الحية القديمة المحفوظة فى الصخور  1

۲ 

موت الكائنات الحية القديمة ودفنها سريعا فى وسط يحافظ عليها من  

التحلل بعيدا عن األكسجين كالجليد أو الكهرمان بحيث تتكون لها  

 حفرية الكهرمان   -حفريات كاملة متل حفرية حيوان الماموث  

 حفرية كائن كامل 

 المصمت  القالب  الداخلية لهيكل كائن حى قديم نسخة طبق األصل من التفاصيل  3

 الطابع  نسخة طبق األصل من التفاصيل الخارجية لهيكل كائن حى قديم  4

 األثتتر  ما يتركه الكائن الحى فى التربة أثناء حياته وقد يكون على هيئة   طابع   5

 البقايا  ما يتركه الكائن الحى بعد موته في الصخور الرسوبية   6

 الكهرمان  مادة صمغية تحافظ على الكائنات الحية المنغمسة داخلها من التحلل  7

۸ 
العضوية جزء بجزء مع بقاء   المادة  المعادن محل  حفريات حلت فيها 

 الشكل دون تغيير 

الحفريات  

 المتحجرة

۹ 
على   تدل  مادة  حفريات  إحالل  نتيجة  تكونت  قديم  نبات  حياة  تفاصيل 

 السيلكا محل الخشب 
 األخشاب المتحجرة

10 
بجزء   جزء  القديمة  األشجار  أخشاب  محل  السيلكا  مادة  إحالل  عملية 

 مكونة أخشاب متحجرة
 التحجر

 الحفرية المرشدة حفريات عاشت مدى زمنى قصير ومدى جغرافى واسع ثم انقرضت   11

1۲ 
على   منها  ويستدل  المختلفة  المناطق  صخور  في  موجودة  حفريات 

 انقراض وتطور الكائنات الحية 
 السجل الحفرى

 االركيوبتركس كائن منقرض يمثل حلقة وصل بين الزواحف والطيور 13

 ألنه دفن سريعا بعد موته في الجليد  احتفاظ اول حفرية ماموث مت اكتشافها بكامل هيئتها؟  (1

 إذا دفنت الكائنات القدمية فى اجلليد أو الكهرمان تتكون هلا حفريات كاملة؟ (2

 ألن الجليد أو الكهرمان من األوساط التى تحافظ على الكائنات من التحلل بعيدا عن األكسجين.  •

 أخشاب المتحجرة تشبه الصخور  الحتوائها على  منطقة الغابات املتحجرة جببل اخلشب؟تسمية  (3

 ألنها تدل على تفاصيل حياة نبات قديم تعترب األخشاب املتحجرة من احلفريات بالرغم من أنها تشبه الصخور؟ (4

 احلفريات املرشدة تدل على عمر الصخور الرسوبية املوجودة بها؟ (5

 الرسوبية من عمر الحفريات الموجودة بها الن عمر الصخور  •

 حفريات مرشدة ؟ال تعترب كل احلفريات املعروفة  (6

 ألنه ليس كل الحفريات عاشت مدى زمنى قصير ومدى جغرافى واسع  •

 لوجود حفريات النيموليت في صخور أحجاره الجيرية  مليون سنة؟ 35جبل املقطم كان جزء من قاع حبر منذ  (7
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

ألنها تدل على العمر النسبى للصخور    تعترب حفرية النيموليت والرتايلوبيت من احلفريات املرشدة؟ (8

 الرسوبية الموجودة بها حيث أن عمر الصخور من عمر الحفريات الموجودة بها 

 حفريات السرخسيات تدل على البيئات القدمية؟  (9

 تدل على أن البيئة المعاصر كانت بيئة استوائية حارة ممطرةألنها  •

 حفريات املرجان تدل على البيئات القدمية؟ (10

 ألنها تدل على أن البيئة المعاصرة كانت بحار دافئة صافية ضحلة  •

 تلعب حفريات الفورامنيفرا والراديوالريا دورا هاما يف التنقيب عن البرتول؟ (11

 ظروف لتكوين البترول الن وجودها يدل على مالءمة ال •

 تكونت له حفرية كائن كامل محتفظة بكامل هيئته  دفن كائن حى قديم فور موته سريعا يف الثلج؟   (1

 انغماس احلشرات القدمية يف املادة الصمغية اليت كانت تفرزها األشجار الصنوبرية؟ (2

 محتفظة بكامل هيئتها داخل الكهرمان تكونت لها حفرية كائن كامل  •

 تصلب الرواسب املعدنية داخل قوقع وتآكل صدفته عرب ماليني السنني؟ (3

 تكونت له حفرية قالب مصمت تحمل التفاصيل الداخلية لهيكله  •

 وضع صدفة على سطح قطعة صلصال مستوية ثم الضغط عليها برفق؟ (4

 يتكون طابع للصدفة يحمل التفاصيل الخارجية  •

 تتكون له حفرية متحجرة توافر وسط مناسب حتل فيها معادن الصخور حمل املادة العضوية للكائن احلى؟  (5

 تحولت الى أخشاب متحجرة    إحالل مادة السليكا حمل مادة اخلشب يف األشجار القدمية؟  (6

1-IUCN  العالمية للمحافظة على الطبيعة الجمعية 

۲- DU دوبسون 

3- CFCS  مركبات الكلوروفلوروكربون 

4- 4CH  الميثان 

5- S.T.P  معدل الضغط ودرجة الحرارة 

6- UV  األشعة فوق البنفسجية 

7- IPCC  الهيئة العالمية للتغيرات المناخية 

۸- O2N  أكسيد النيتروز 

۹- Pm  البيكومتر 

10- 2CO  الكربون ثانى أكسيد 

 

 القالب المصمت  الطابع 

نسخة طبق األصل من التفاصيل الخارجية لهيكل 

 كائن حى قديم 

نسخة طبق األصل من التفاصيل الداخلية لهيكل  

 كائن حى قديم 

 الترايلوبيت  -النيموليت   –مثل : االمونيت  نبات السرخسيات  –مثل : حفرية طابع سمكة 
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 األثر الطابع 

أثار للتفاصيل الخارجية لهيكل كائن حى قديم  

 يتركها بعد موته في الصخور الرسوبية 

أثار للكائن الحى القديم يتركها أثناء حياته في  

 الصخور الرسوبية 

 اثر انفاق ديدان –ور  مثال : اثر قدم ديناص نبات السرخسيات  –مثل : حفرية طابع سمكة 
 

 البقايا  األثر

 اآلثار الدالة على الكائنات الحية بعد موتها  اآلثار الدالة على نشاط الكائنات الحية أثناء حياتها 

 جمجمة ديناصور –مثل : بقايا أسنان ديناصور  اثر انفاق ديدان –مثل : اثر قدم ديناصور  

تحديد  1ث النسبى عمر  ال( 

 لصخور الرسوبية ل

هي حفرية عاشتت لمدى زمنى قصتير ومدى جغرافى واستع ثم  : لحفرية المرشتدةا

 تستخدم للتعرف على تحديد عمر الصخور الرسوبية. انقرضت و

 ( ۲ث

 االستدالل 

 على البيئات القديمة  

  على أنه موجودة فى صخور األحجار الجيرية لجبل المقطم تدلال :حفرية النيموليت

   0مليون سنة  35كان قاع بحر منذ أكثر من  

   حفريات السرخسيات :

   حارة مطيرة  تدل على أن البيئة المعاصرة لتكوينها كانت بيئة استوائية

 تدل على أن البيئة المعاصرة كانت بحار دافئة صافية  حفريات المرجان:

 ( 3ث

 دراسة تطور الحياة    

 من دراسة السجل الحفري أن 

 الحياة ظهرت أوال فى البحار ثم انتقلت إلى اليابس  -

 تطورت من البسيط إلي الراقي،  -

الطحتالتب ستتتتبقتت الحزازيتات والستتتتراخس، وعتاريتات البتذور في النبتاتتات   -

 سبقت كاسيات البذور، 

الالفقاريات مثل المرجان والرخويات ذات األصتتتتداف ستتتتبق في الحيوانات  -

ت، واألستتتتمتتاك أول متتا ظهر من الفقتتاريتتات، ثم ظهرت بعتتدهتتا الفقتتاريتتا

  0البرمائيات ثم الزواحف ثم ظهرت الطيور والثدييات معا

 ( 4ث

 التنقيب عن البترول   

حفريتات كتائنتات دقيقتة مثتل: ثالفورامنيفرا، الراديوالريتا(  ل  بتالتربتة عينتاتإذا وجتدت  

 عمر الصخور الموجودة بها -1دل ذلك على  

 ظروف التكوين المالئمة لتواجدت البترول.     -۲                
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

نشأتها   (1 منذ  الحياة  عصر   خمسةشهدت  اآلن  نعيش  أننا  العلماء  ويفترض  جماعية  انقراضات 

   السادساالنقراض 

  التلوث البيئيو الصيد الجائرو تدمير الموطنمن أسباب االنقراض الحديث  (۲

 من جملة ما ظهر على األرض   % ۲نسبة الكائنات الحية حاليا ال تتعدى  (3

و    المبيدات الكيميائية و  األمطار الحامضية الكائنات الحية    النقراضمن صور التلوث التي تؤدي   (4

 تسرب زيت البترول في البحار 

الزالزل من الكوارث الطبيعية الغير مرتبطة بالتغيرات المناخية والتي تهدد حياة الكائنات الحية   (5

 لبحري والبراكين و أمواج المد ا
 قط تسمنيان و  الكواجابينما من الثدييات المنقرضة    الخرتيتو  دب الباندامن الثدييات المهددة باالنقراض   (6

 أبو منجل و   النسر األصلعبينما من المهددة باالنقراض  الدودوو  الحمام المهاجرمن الطيور المنقرضة  (7

 الذي كان يستخدمه قدماء المصريين في أوراق الكتابة   نبات البرديمن أمثلة النباتات المهددة باالنقراض   (۸

انقراض التطور المستمر في صناعة أسلحة الصيد والتهافت على فراء بعض الحيوانات أدى إلى   (۹

 أنواع من الثدييات والزواحف 

 باألنواع المهددة باالنقراض  ام قائمة حمراء تصدر الجمعية العالمية للمحافظة على الطبيعة كل ع (10
الذي يجمع   الكواجا ومن الحيوانات المنقرضة حديثا حيوان    الماموث  و  الديناصورمن الحيوانات المنقرضة قديما   (11

 الذي كان له رأس ذئب وذيل كلب وجلد مخطط كالنمر  قط تسمنيانبين شكل الحصان والحمار الوحشي و

 من الحيوانات المهددة باالنقراض بسبب ضعف معدالت تكاثره وعدم توافر نبات البامبو   الباندا (1۲

انقراض   (13 أسباب  من  والزان  السنديان  أشجار  المهاجر قطع  البرديبينما    الحمام  مهدد   نبات 

 باالنقراض بسبب جفاف المستنقعات  

في الكتابة وهو من النباتات المهددة باالنقراض ويتم إكثاره   ىنبات البردفراعنة أوراق استخدم ال (14

 الفرعونية بالجيزة بالقرية 

 في مسار السلسلة الغذائية   نقل الطاقة لكل كائن حي يقوم به في  (15

 كثير األنواعبينما النظام البيئي المركب  قليل األنواعالنظام البيئي البسيط  (16

الشعاب  وتمتاز بوجود أنواع نادرة من    رأس محمدأول محمية طبيعية تم إنشائها في مصر محمية   (17

   األسماك الملونة و  المرجانية

البسيطة   (1۸ البيئية  األنظمة  األنواعالصحراء من  البيئية   قليلة  األنظمة  من  االستوائية  الغابة  بينما 

 ثيرة األنواع  كالمركبة 

 حوالي ثالث أنواع الكائنات الحية البرية وهي نظام بيئي مركب    الغابات االستوائية تضم  (1۹
 الدب الرمادي بالواليات المتحدة األمريكية ويتم فيها حماية  بلوستونمن أهم المحميات العالمية محمية  (۲0

 وادي الريان  و  محمية رأس محمدمحمية ومن أهمها  ۲7م ۲00۹بلغ عدد المحميات المصرية حتى  (۲1

 نوع من الشعاب المرجانية النادرة   134تحمي األسماك الملونة النادرة و  رأس محمدمحمية  (۲۲

 رأس محمد  بينما يوجد في جنوب سيناء محمية  البانداتوجد شمال غرب الصين محمية  (۲3

أول محمية يتم   رأس محمدضمن محمية وادي الريان بينما تعتبر محمية    وادي الحيتان تقع منطقة   (24

 إنشائها في مصر
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

1 
التناق  المستمر فى أعداد أفراد النوع الواحد من الكائنات الحية دون تعويض حتى 

 موت كل أفراد النوع مثل الكبش البرى المعروف بكبش أروى
 االنقراض 

 لحظة االنقراض  تاريخ موت اخر فرد من أفراد النوع الواحد  ۲

 الصيد الجائر صيد الحيوانات البرية بطريقة عشوائية غير منظمة بشكل يعرضها لالنقراض  3

 قط تسمنيان حيوان منقرض له راس ذئب وذيل كلب وجلد مخطط كالنمر  4

 الكواجا  الحصان والحمار الوحشىحيوان ثديى منقرض يجمع بين شكل  5

 طائر الدودو طائر ال يطير لصغر أجنحته وارجله قصيرة وسهولة صيده 6

 أبو منجل  طائر طائر اختفى من أسوان بعد إقامة السد العالى  7

 الحمام المهاجر طائر انقرض بسبب ضعف معدالت تكاثره وقطع أشجار الزان السنديان ۸

 نبات البردى يستخدمه الفراعنة في صناعة أوراق الكتابة نبات كان  ۹

 السلسلة الغذائية المسار الذى تسلكه الطاقة عند انتقالها من كائن حى الى كائن حى اخر 10

 نظام بيئى بسيط  نظام بيئى يتأثر بشدة عند غياب نوع من أنواع الكائنات الحية الموجودة فيه  11

 نظام بيئى مركب  عند غياب نوع من أنواع الكائنات الحية الموجودة فيه نظام بيئى ال يتأثر  1۲

 المحميات الطبيعية  أماكن آمنة يتم تخصيصها لحماية األنواع المهددة بخطر االنقراض   13

 محمية بلوستون  منطقة بالواليات المتحدة يتم فيها حماية الدب الرمادى من االنقراض  14

 محمية الباندا الصين يتم فيها حماية دب الباندا من االنقراضمنطقة بشمال غرب  15

 رأس محمد  أول محمية أنشئت في مصر وتقع في محافظة جنوب سيناء  16

 وادى الحيتان  افضل مناطق التراث العالمى للهياكل العظمية في العالم  17

 المناخية والبيئية . نتيجة للتغيرات     انقراض معظم الديناصورات ؟  (1

 .  من الطيور التي ال تطير لصغر اجنحته  ألنه  ؟ طائر الدودو كان فريسة سهلة االصطياد (2

 تدمري املواطن مثل الغابات االستوائية من أهم عوامل االنقراض حديثًا ؟ (3

 الن إزالة الغابات يسبب  فقدان المأوى وتشرد الكثير من األنواع التى كانت تعيش فيها.  •

 كان الفراعنة ال يشربون املاء إال إذا شرب منه طائر أبو منجل ؟ (4

 كان ال يشرب الماء الملوث ولذلك صنعوا له التماثيل ورسموه على جدران معابدهم  ألنه •

 لعدم وجود البديل الذى يعوض غيابه  ؟فيه)الصحراوي(عند غياب أحد األنواع املوجودة البسيط يتأثر النظام البيئي  (5

 لوجود البديل الذى يعوض غيابه  ؟فيهعند غياب أحد األنواع املوجودة املركب )الغابات( يتأثر النظام البيئي ال  (6

 اهتمام املنظمات العاملية بدراية بيئة حممية راس حممد؟ (7

 ألنها تتميز بوجود أنواع نادرة من الشعاب المرجانية واألسماك الملونة  •

 وادى احليتان كأفضل مناطق الرتاث العاملى؟اختيار هيئة اليونسكو ملنطقة  (8

 مليون سنة  40ألنها تشتهر بوجود هياكل عظمية كاملة لحيتان عمرها حوالى  •
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 فقدان الماوى وتشرد الكثير من أنواع الكائنات الحية القطع اجلائر ألشجار الغابات االستوائية ؟  (1

 الكثري على فراء جلود احليوانات؟ عدم وجود قوانني منظمة للصيد؟تهافت  (2

 زيادة معدل الصيد مما يؤدى الى تعرض المزيد من أنواع الكائنات الحية لخطر االنقراض  •

 تدمير أشجار الغابات    سقوط األمطار احلامضية على أشجار الغابات؟ (3

 كسر السالسل الغذائية  متزن؟ اإلسراف يف استخدام املبيدات الكيميائية يف نظام بيئى  (4

 صيد حيوان الكواجا بأعداد هائلة؟ ضعف معدالت تكاثر احلمام املهاجر؟ (5

 تناقصت أعداده بشكل مستمر حتى انقرض نوعه •

 حماية األنواع المهددة بخطر االنقراض     إقامة احملميات الطبيعية؟ (6

 فقد الماوى لتهدم أعشاشه مما أدى الى انقراضه   املهاجر(؟قطع أشجار السنديان والزان )بالنسبة للحمام  (7

 انتزاع اخلرتيت موطنه األصلي إلقامة الزراع عليه؟ (8

 فقد الماوى وتناقصت أعداد بشكل يجعله مهدد بخطر االنقراض •

 حدوث فجوة في مسار الطاقة مما يؤدى إلى اختالل توازنه   انقراض نوع من نظام بيئى متزن؟ (9

 يتأثر النظام بشدة لعدم وجود البديل الذى يعوض غيابة ويقوم بدوره من نظام بيئى بسيط؟ غياب احد األنواع (10

 0لكل كائن حي دور يقوم به فى نقل الطاقة فى مسار السلسلة الغذائية   -1

أفراد الستلستلة الغذائية أو  عند غياب أحد الكائنات يتوقف الدور الذي كان يقوم به ، مما يؤثر على باقي   -۲

 شبكة الغذاء .
وعند انقراض نوع أو عدة أنواع من نظام بيئي متزن ، تحدث فجوات فى مسار الطاقة داخل النظام البيئي   -3

 وتختلف البيئة من حيث درجة تأثير االنقراض عليها إلى : تؤدى إلى اإلخالل بالتوازن البيئي وتدميره

 نظام بيئي مركب ث كثير األنواع (  ع ( نظام بيئي بسيط ث قليل األنوا

يتأثر بشدة عند غياب نوع من أنواع الكائنات     ت  

 الحية الموجودة فيه . 

يقوم     لعدم وجود البديل الذي يعوض غيابه و   ت  

 بدوره فى النظام البيئي الصحراوي .

 يتأثر كثيراُ عند غياب نوع من أنواع 

الكائنات الحية الموجودة فيه ، لتعدد البدائل   

 ما فى نظام الغابة االستوائية  

 حلول عصر جليدي طويل -۲      اصطدام النيازك باألرض -1

 أرضية عنيفة  حركاتحدوث  -4    الغازات السامة المنبعثة من البراكين  -3
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 لالطالع فقط األسباب 

 ت تدمير 1

 المواطن 

وتأوى    تضم الغابات االستوائية حوالى ثلث أنواع الكائنات الحية على اليابس ،  ت

 نوع من الكائنات الحية . 300كل شجرة أكثر من 

 األنواع. وتسبب إزالة الغابات فقدان المأوى وتشرد الكثير من  ت

 نوعا  من األشجار كل يوم .  6۸ويقدر العلماء فقدان  ت

تغير بعض البيئات الزراعية فى مصر إلى مناطق سكانية مثلما حدث فى مناطق    ت

 الجيزة والزيتون والمرج وشبرا . 

 ت الصيد ۲

 الجائر

 عدم وجود قوانين منظمة للصيد  -أ

 الصيد  أسلحةالتطور المستمر في   -ب

 الناس للحصول على الجلود و الفراء تهافت  -ج

 ت التلوث 3

 البيئي 

 سقوط األمطار الحامضية التى تدمر أشجار الغابات.    ت 

 المبيدات الكيميائية التى تكسر السالسل الغذائية .  استخدام   ت

 إلقاء زيت البترول فى المحيطات .   ت 

  لتغيرات ات 4

 المناخية 

 والكوارث 

 الطبيعية 

 مثل  

 حدوث الفيضانات  –حدوث البراكين.                       ت 

 حدوث الزالزل –                      حدوث الجفاف.  ت 

 حدوث أمواج المد البحرى ثتسومانى( .   ت 

   الديناصورات والماموثانقرضت مئات الماليين من الكائنات فى األزمنة القديمة أشهرها : 

 ومن أشهر األنواع المنقرضة حديثا : 

 

 طائر الدودو

على    ن الطيور التى ال تطير لصغير أجنحه وكان ال يقوىم

سهال وقد أنقرض من   صيدهالجرى لقصر أرجلة ، مما جعل 

فى عام   الهندية  بعد16۸1الجزر  اإلنسان    أن  م  أستوطنها 

طائر الدودو طولة حوالى متر ، وكان    سنة فقط    50بحوالى  

باللغة    واسمهيتغذى على الفاكهة ، وأعشاشه على األرض ،  

 ال يدافع عن نفسة .  بأنهالهندية يعنى الغبى العتقادهم 

 الكواجا

حيوان ثديى يجمع بين شكل الحصان وشكل الحمار الوحشى  

أفراد   أخر  قتل  أيدى    نوعهوقد  على  أفريقيا  جنوب  فى 

 م1۸۸3الصيادين عام 
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

الكائن المهدد   

 باالنقراض 
 ثلالطالع فقط(  أسباب تهدده باالنقراض 

 دب الباندا 
 التكاثرضعف معدالت  -1

 عام  100عدم وفرة نبات البامبو ث غذاءه الوحيد ( الذي يزدهر مرة كل  -۲

 الخرتيت 

 ثوحيد القرن( 

 الصيد الجائر ث الستخدام قرنه في األغراض العالجية (  -1

 تدمير موطنه األصلي إلقامة المزارع عليها  -۲

 النسر األصلع 

 

تناول األسماك التى يحتوى جسمها على السموم بسبب القاء السموم في  -1 

 البحيرات و األنهار  

 تهدم أعشاشه بعد إقامة السد العالي   -1  طائر أبو منجل 

 جفاف المستنقعات  ]يتم إكثاره في قرية حسن رجب ثالقرية الفرعونية([  -1 نبات البردي

 كبش أروى

الطويلة    أعداد  أنلوحظ   الجفاف  فترات  بسبب  حاد  بشكل  تتناق   الحيوان 

إضافة الى تزايد معدالت اصطياده من قبل السكان المحليين حيث يعتبر من اهم  

تمد   التي  الصيد  قلب    أهل حيوانات  في  والجلود  والشعر  باللحوم  البادية 

 الصحراء.

 وقواعد منظمة لعملية الصيد فى البر والبحر والجو وخاصة األنواع النادرة . وضع قوانين   (1
 زيادة الوعي البيئي بأهمية الحياة الطبيعية ، لضمان استمرار بقاء اإلنسان .  (۲
 تربية وإكثار األنواع المهددة باالنقراض إعادة توطينها فى بيئتها األصلية .  (3
 اض . إنشاء بنك جينات لألنواع المهددة باالنقر (4

 إقامة المحميات الطبيعية .  (5

 تعريفها 
فى   االنقراض  بخطر  المهددة  األنواع  لحماية  تخصيصها  يتم  أمنة  أماكن  هى 

 أماكنها الطبيعية . 

 أهمها 

 من أهم المحميات العالمية محمية: 

 الرمادي .  : بالواليات المتحدة األمريكية التى يتم فيها حماية الدببلوستون 

 : بشمال غرب الصينالباندا

 عددها فى مصر

عام   حتى  فى مصر  الطبيعية  المحميات  عدد  إلى  ۲00۹وصل  محمية    ۲7م 

 طبيعية. 

 م 1۹۸3أول محمية يتم إنشائها فى مصر عام  محمية رأس محمدوتعتبر 

 النادرة.وتمتاز بوجود أنواع نادرة من الشعاب المرجانية واألسماك الملونة 

 هيئة اليونسكو 

والتي تقع ضمن    منطقة وادي الحيتانم اختارت هيئة اليونسكو  ۲005فى عام  

العظيمة   للهياكل  العالمي  التراث  مناطق  كأفضل  بالفيوم  الريان  وادي  محمية 

 مليون سنة   40للحيتان ، حيث تشتهر بوجود حفريات حيتان كاملة منذ 
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 حدد مواضع العناصر اآلتية في الجدول الدورى الحديث 

 الموقع  التوزيع اإللكتروني  العنصر

 1A  ( 1الدورة األولى والمجموعة ث H1   1الهيدروجين 

 3A( 13الدورة الثانية والمجموعة ث B5 2-3البورون 

 ( 18الصفرية ثالدورة الثانية والمجموعة  Ne10 2-8النيون 

  5A (15الدورة الثالثة والمجموعة ث P15 2-8-5ور فوسفال

 7A (17الدورة الثانية والمجموعة ث F9 2-7لور فال

 2A ( 2الدورة الرابعة والمجموعة ث Ca20 2-8-8-2الكالسيوم 

 

 ما العدد الذري للعناصر اآلتية 

 العدد الذرى  التوزيع اإللكتروني  العنصر

 2 2   0يقع في الدورة األولى والمجموعة  Xعنصر 

 15 5-8-2   5يقع في الدورة الثالثة والمجموعة  Gعنصر 

 3A 2-3 5يقع في الدورة الثانية والمجموعة  Yعنصر 

 7A 2-8-7 17يقع في الدورة الثالثة والمجموعة  Zعنصر 

 3 1-2 ( 3ويقع في بداية الدورة الثانية ث S  فئةعن عناصر ال Mعنصر 

 2A    2-8-8-2 20بقع في الدورة الرابعة والمجموعة  Dعنصر 

 9 7-2 يقع في الدورة الثانية   فؤاالتك أحادي Aفلزي  عنصر ال

 18 8-8-2 يقع في الدورة الثالثة    B لعنصر خام

 

 رتب العناصر اآلتية  

 الترتيب  المطلوب العناصر

Al13S / 16P / 15Si / 14 16 تنازليا حسب الحجم الذرىS<15P<14Si<13Al 

K19Al / 13Na / 11Mg / 12 19 تصاعديا حسب الحجم الذريK>11Na>12Mg>13Al 

Rb37Li  / 3Cs / 55Na / 11 55 زيةفلة الف تصاعديا حسب قوة الصCs >37Rb> 11Na > 11Li 

Al13K / 19Na / 11Mg / 12 13 زيةفلة الفقوة الصيا حسب نازلتAl< 12Mg < 11Na< 19K 

I53C1 / 17Br / 35F / 9 53 زيةالفلة الفيا حسب قوة الصنازلتI<35Br < 17Cl < 9F 

Fe / Na / Ca / Ag تصاعديا حسب نشاطها الكيميائي Na>Ca>Fe>Ag 

الصوديوم / الروبيديوم / 

 الليثيوم / السيزيوم 
 الكيميائييا حسب نشاطها نازلت

السيزيوم > الروبيديوم > 

 الصوديوم > الليثيوم 

Ca / Li / Mg / K / Na  الكثافة تصاعديا حسب Mg > Ca > Na > K> Li 

الكالسيوم / الباريوم /  

 الماغنسيوم / السيزيوم 

تصاعديا حسب سرعة التفاعل مع 

 الماء

الماغنسيوم >الكالسيوم > 

 الباريوم > السيزيوم 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

36 
 

 

 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 من   أهمية كالأذكر 

 الصوديوم السائل 
نقل الحرارة من قلب المفاعل النووي إلى خارجه الستخدامها في 

 الحصول على الطاقة البخارية الالزمة لتوليد الكهرباء 

 التخل  من الروائح غير المستحبة داخل الثالجات  الفحم النباتي 

 حفظ األغذية شع مال 60 ت بلوالك

 الشرائح المستخدمة في أجهزة الكمبيوترصناعة  السيليكون 

 حفظ قرنية العين   النيتروجين السالم 

 تحليل الماء كهربيا لعنصريه ان مهوف  رتمجهاز فولتا

 ( بين كل ما يأتي مع التوضيح بالرسم البياني   عكسىاذكر نوع التناسب الرياضي ث طردي أو 

الحجم الذري والعدد الذري 

 في الدورة الواحدة 

 

 عالقة عكسية 

 

 
الحجم الذري والعدد الذري 

 لعناصر المجموعة الواحدة 

 

 طردية عالقة

 
 

ربية والعدد كهالسالبية ال

 الذري في الدورة الواحدة

 

 طردية عالقة

 

 
ربية والعدد كهالسالبية ال

الذري لعناصر المجموعة  

 الواحدة 

 عكسية  عالقة

 
 

زية والعدد فلالخاصية ال

الذري لعناصر المجموعة  

1A 
 

 طردية عالقة

 

 

الخاصية الالفلزية والعدد 

 7Aالذري في المجموعة 
 

 عكسية  عالقة

 

 
درجة النشاط الكيميائي  

لعناصر األقالء ورقم  

 الدورة 

 

 عالقة طردية
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 من ؟  التمييز بين كل يمكنككيف  

 البوتاسيوم والخارصين ث باستخدام الماء ( 

 الذي يشتعل بفرقعة بفعل حرارة   : يتفاعل مع الماء لحظيا ويتصاعد غاز الهيدروجينالبوتاسيوم   -1

 يتفاعل مع بخار الماء الساخن في درجات الحرارة المرتفعة  : الخارصين  -۲

 المخفف(:   الكربون والماغنسيوم ث باستخدام حمض الهيدروكلوريك

 : يتصاعد غاز الهيدروجين على هيئة فقاعات  الماغنسيوم  -۲ الكربون : ال يحدث تفاعل  -1

 ، بإضافة الماء وصبغة عباد الشمس البنفسجية إلى  ت ريبالك وأكسيدالماغنسيوم  أكسيد

 ، يتلون المحلول باللون األحمر أكسيد الكبريت  -۲  : يتلون المحلول باللون األزرقأكسيد الماغنسيوم  -1

 ثباستخدام صيغة عباد الشمس ( حلول قلوي مضي وحممحلول 

 : يتلون باللون األزرق  المحلول القلوي -۲              ، يتلون باللون األحمرالمحلول الحمضى   -1

  ثل مقطعا من الجدول الدورى الحديث :يمقابل م ال لالشك

 ؟   Z   ,Y  ,Xما أسماء فئات العناصر المشار إليها باألحرف  -1

 (  pالفئة  Z( ، ث dالفئة  Y( ، ث Sالفئة  Xث

 ما عدد مجموعات كل فئة ؟  -۲

 (  p   :6، ث الفئة(  d :10، ث الفئة  (  s  :۲ثالفئة 

 رية ؟ فوالمجموعة الص  7Aما الرقم الحديث للمجموعة  -3

 ،   17هو 7Aالرقم الحديث للمجموعة 

 1۸الرقم الحديث للمجموعة الصفرية هو 

 - : الجدول الدورى الحديث  تثل إحدى مجموعا مالمقابل يل الشك

 مجموعة األقالء  ا اسم هذه المجموعة ؟ م -1

   1۹ ؟Zاذكر العدد الذري للعنصر  -۲

 X  كهربية؟اذكر اسم الحرف الدال على أعلى هذه العناصر سالبية  -3

 M اذكر اسم الحرف الدال على أنشط هذه العناصر كيميائيا ؟ -1

 للعنصر الذي يليه  ثم استنتج العدد الذري لقابمال كلادرس الش

                   في نفس الدورة  -1

  6=  4+۲= بما أن العدد الذري للعنصر

   7=   1+6= إذن العدد الذري للعنصر الذي يليه     

 في نفس المجموعة   -۲

  ۲=بما عدد مستويات الطاقة في العنصر -۲

 3=  1+  ۲=إذن عدد مستويات الطاقة للعنصر الذي يليه      

إلكترونات  عدد  فيكون  المجموعة  نفس  في  يقعان  العنصران  أن  بما 

 14=  4+  ۸ + ۲إذن العدد الذري للعنصر الذي يليه =   4= المستوى األخير لكل منهما 
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 ثل إحدى مجموعات الجدول الدورى الحديث : يمقابل م ال كلالش

 ؟ مع التعليل    كلا رقم الدورة التي يمثلها الشم -1

 الدورة الثالثة ، ألن إلكترونات ذرات هذه العناصر تدور في ثالثة مستويات للطاقة  

 الهالوجينات   ؟ Yما اسم المجموعة التي ينتمي لها العنصر  -۲

 ث غاز خامل (   Z ما الحرف الدال علي العنصر الذي ال يتفاعل في الظروف العادية ؟ -3

 (  3Aألنه يقع في المجموعة ث   3 ؟Bرة العنصر ذي د إلكترونات مستوى الطاقة األخير فدما ع -4

 ؟ ع التعليل م  dتحتوي هذه الدورة على عنصر من الفئة  ل ه -5

 ال ، ألن عناصر الفئة ث العناصر االنتقالية( يبدأ ظهورها من الدورة الرابعة  

  A,Y   كن ؟ يمما    كبرربية بينهما اكهرق في السالبية الف ن ال وكين من عناصر هذه الدورة  يأي عنصر  -6

 رابطة أيونية  نة بينهما ؟ووما نوع الرابطة المتك

 عن الجدول الدورى الحديث :   تك من الجدول التالي وفي حدود معلوما

 Z  ؟ 6Aوالمجموعة قع في الدورة الثالثةيما الحرف الدال على عنصر  -1

   B إلكترونات ؟  7ه  تبذر ما الحرف الدال علي عنصر يدور في مستوى الطاقة األخير -۲

   R ما الحرف الدال على عنصر انتقالي ؟  -3

   5A(15ث  ؟Yاذكر رقم مجموعة العنصر  -4

 4 ؟  Tرة العنصر ذا عدد مستويات الطاقة في م -5

   ؟  T ,R , Xما فئة العناصر :  -6

 (  p: الفئة T( ، ث العنصرd: الفئة R(، ثالعنصر S الفئة  Xث العنصر

 ( Q  :1۸  ( ، ثالعنصرX  :4ث العنصر  ؟ Q , Xما العدد الذري للعنصرين  -7

 (   نم أقل -يساوي   -ث أكبر من    T.. العدد الذري للعنصر ...  M: العدد الذري للعنصر  راخت -۸

 ون عنصر : يالمقابل يوضح التوزيع اإللكتروني أل  كلالش

   S ، الفئة11  فئته؟ما العدد الذري لذرة هذا العنصر ؟ وما  -1

   1A(1الدورة الثالثة والمجموعة ث ؟ حدد موضع العنصر بالجدول الدورى  -۲

 10Ne هذا العنصر ؟ل ل مما أقرب غاز خا  -3

   ىقاعدأكسيد  هذا العنصر ؟ أكسيدما نوع  -4

 غاز الهيدروجين   ؟  HClض  مما اسم الغاز الناتج عن تفاعل هذا العنصر مع ح  -5

 قابل  مال لفي الشك

 اكتب المعادلة الدالة على التفاعل  -1

 
 ما أثر تقريبه عود ثقاب مشتعل عن فوهة األنبوبية الجانبية ؟    -۲

 يشتعل الغاز بفرقعة لتصاعد غاز الهيدروجين من التفاعل  

 ؟  ل ماذا حدث في حالة استبدال الخارصين بالنحاس ؟ مع التعلي  -3

 الهيدروجين ال تتصاعد فقاعات من غاز 

 ألن النحاس من الفلزات التي ال تتفاعل مع األحماض المخففة 

   5رقم  ذرة الفلز -۲ 3رقم  ذرة فلز -1مثل :يالتالية  شكالي األأ

 4 رقم بسال أيون -5 1رقم  موجب أيون -4 ۲فلز رقم   ذرة شبه -3
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 قابل يوضح اشتعال الماغنسيوم  م ال كلالش

 أكسيد الماغنسيوم   الناتجة عن هذا التفاعل ؟ما اسم المادة  -1

 اكتب العادلة المعبرة عن هذا التفاعل  -۲

 
ن ذوبان  م  ونحلول المتكمعلى ال من صبغة عباد الشمس  تما أثر إضافة قطرا -3

 يتلون المحلول باللون األزرق  المادة الناتجة في الماء ؟

 قابل يوضح جزء من الجدول الدوري  م ال لالشك

 X , K , M , Dمن العناصر : ما نوع كل -1

 ( ىانتقال  : فلز  M: فلزمن األقالء( ثX( ثهالوجينات :  K: غاز خامل( ث Dث

 ۸ ؟ Bاذكر العدد الذري للعنصر  -۲

 أشباه الفلزات   ؟ ل ة بالشكل ما الذي تمثله المنطقة المظل -3

 (  Jث  ؟  7Aثل أنشط العناصر المجموعة يم اذكر الحرف الذي  -4

 (  Eث  ؟  1A انشط العناصر المجموعة ثلاذكر الحرف الذي يم  -5

 (  Nث ؟ ر العناصر حجما بالدورة الثانية كبثل ايم اذكر الحرف الذي  -6

 : أيون سالب (  Kأيون موجب ( ثأيون العنصر  Xثأيون العنصر  ؟  X , Kالعنصر  أيونما نوع  -7

 (  (K  ؟ربية بالدورة الثالثة  كهالعنصر األعلى في السالبية ال ثلاذكر الحرف الذي يم  -۸

ل أن يساوي  متيح  Jالعنصر    ر فإن الحجم الذرىكومتبي  1۵۲يساوي    Nإذا كان الحجم الذري للعنصر    -۹

 (  46 – 1۹۹ - 1۹7  – ۲۹۵ث  ترمكو.. بي...

 ثل مقطعا من الجدول الدوري يمالتالي  كلالش

  - ما الحرف الدال علي : 

 (  N ,Oث  الخاملة ت الغازا -1

 (   A  ,Bث   األقالء تفلزا -۲

 (M ,  Lث تالهالوجينا  -3

 (  B ث  زات نشاطافلاكثر ال -4

 (  Lث ا أكثر الالفلزات نشاط -5

 ( Nث A  اإللكتروني أليون العنصر ب اإللكتروني يشبه التركيعنصر تركيبه  -6

 (  B ,  Xث    O  عنصران التركيب اإللكتروني أليون كل منهما يشبه التركيب اإللكتروني للعنصر -7
 وضح تفاعل عنصر ثس( الذي يقع في بداية الدورة الرابعة من الجدول الدورى الحديث مع الماءي : قابلمال كل الش

 البوتاسيوم   ( ؟ساسم العنصر ثما  -1

 هيدروكسيد البوتاسيوم    ن في الحوض؟وتكمحلول ال مما اسم ال -۲

   ما سبب تواجد العنصر ثس( فوق سطح الماء ؟ -3

 ألن كثافته أقل من كثافة الماء  

ماذا يحدث عند استبدال العنصر ثس( بعنصر آخر ثع( يليه في   -4

 تزداد شدة التفاعل  نفس مجموعته ؟

 ؟  نروسي يما حدث للعنصر ثس( إذا استبدل الماء بالك فص -5

 يغوص فيه دون أن يتفاعل معه  
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 مع الماء  A  ,Bعنصرين    يوضح تفاعل  أمامكالذي  كلالش

 ؟  كأي العنصرين أكثر نشاط كيميائيا ؟ وما الذي يدل علي ذل  -1

، ألن عدد الفقاعات المتصاعدة أثناء تفاعله مع الماء   B العنصر

   A أكثر مما في حالة العنصر

 A العنصر ؟قع في الدورة الرابعة  ين العنصرين ما  يأ -۲

  Bالعنصر يقع في الدورة السادسة؟ نمن العنصري  أيا -3

   في قاع اإلناء ؟ A , Bما سبب وجود العنصرين  -4

 ألن كثافتهما أكبر من كثافة الماء  

غاز الهيدروجين    ؟ وكيف تتعرف عليه عمليا ؟   C  ما اسم الغاز  -5

شظية   بتقريب  عمليا  عليه  التعرف  ويمكن  فوهة    مشتعلة،  من 

 بفرقعة فيشتعل الغاز المخبار

 ثديحقطعا من الجدول الدورى ال م ثل ميقابل م ال لالشك

 مجموعة الهالوجينات    المظللة ؟ما اسم المجموعة  -1

  Pالفئة  إلى أي فئة تنتمي هذه المجموعة ؟  -۲

 عناصر في هذه المجموعة ؟  أربعة اذكر الحالة الفيزيائية ألول  -3

 والكلورث غاز(، البروم ثسائل( ، اليود ث صلب(   الفلور

 16  المجموعة المظلة مباشرة ؟ ما الرقم الحديث للمجموعة التي تسبق -5

 ل المقابل  كالشمن 

 هوفمان  جهاز فولتامتر ؟  لبالشك  نبي مما اسم الجهاز ال -1

 تحليل الماء كهربيا   وفيم يستخدم ؟ 

ماء محمض بحمض الكبريتيك    -1  ؟اكتب البيانات التي تشير إليه األرقام    -۲

 غاز الهيدروجين   -3غاز األكسجين  - ۲المخفف 

   O 2→2H O2H2 +2   ؟  للتفاعلوزونة  م الكتب المعادلة الرمزية ال -3

إذا كان    رقعة عند تقريب شظية مشتعلة إليه فما حجم الغاز الذي يشتعل ب  -4

 سم 1۲=  6×  ۲=حجم الغاز الذي يشتعل بفرقعة ث الهيدروجين (  ؟ 3سم6حجم الغاز اآلخر الناتج  

 إذا كان البطارية المستخدمة غير معلومة األقطاب كيف تتعرف عليها ؟  -5
 (االشتعالاألقل حجما ث الذي ال يشتعل لكنه يساعد على  الموصل بالسارية المتصاعد فوقها الغاز طب الموجب هوقال

 الموصل بالسارية المتصاعد فوقها الغاز األكبر حجما ث الذي يشتعل بفرقعة(   القطب السالب هو

 ل قابمال كل من الش

 ؟ ۲و 1نمو الطحالب في الحالتين   ل عدمل ث حديماذا  -1

 يقل معدل نمو الطحالب  (  ۲يزداد معدل نمو الطحالب وفي الحالة ث(  1في الحالة ث

 نات المائية ؟ ائما أضرار هذا التلوث علي الك -۲

 يؤدي إلى هالك الكائنات المائية بسبب نق  األكسجين وكمية الغذاء المتاحة  

 تلوث كيميائي  الحالتين ؟ ما نوع التلوث المائي الحادث في  -3
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 قابل  مال كل من الش

 ( ؟  3( ، ث۲(، ث1ث ن من التفاعلي  في كال ونما اسم ونوع المحلول المتك -1

 (  MgOHث 2 ( هيدروكسيد الماغنسيومى قلومحلول ث  ( 1ث

 (  NaOHث  ( هيدروكسيد الصوديومىقلومحلول ث ( ۲ث

 3CO2H( حمض الكربونيك  ىحمضث محلول ( 3ث

 ( ؟ 4ث الناتجة من التفاعل  تاسم األيوناا م -۲

 (  OH- ( وأيونات الهيدروكسيدث Hأيونات الهيدروجين ث+ 

 ( على صبغة عباد الشمس ؟ مع التعليل.  3ث لاعفتكون في التم حلول المما أثر ال -3

 صبغة عباد الشمس ألنه محلول حمضى   يحمر

   ( ؟5التفاعل ثالتعرف علي الغاز الناتج عن يمكنك  فكي -4

 عن طريق شظية مشتعلة فتشتعل بفرقعة لتصاعد غاز الهيدروجين 

  He2 - Ne10 - Li3 - Na11 – Ar18  -K19 سيتين :أصنف العناصر اآلتية إلى مجموعتين ر

 إلكترون    1(ألن المستوى األخير يحتوى على  K19 - Na11 - Li3( ث 1Aثالمجموعة  األولى المجموعة  

 ( ألن المستوى األخير ممتلئ باإللكترونات  Ar18 - Ne10 - He2( ث0ثالمجموعة  المجموعة الثانية

 H1 - Ne10 - P15 - Ca20  حدد موضع كل عنصر من العناصر اآلتية في الجدول الدورى الحديث :

 
H1 1( 1الدورة األولى المجموعة ثA           ،Ne10 1۸الدورة الثانية المجموعة الصفرية ث  ) 

P15 5( 15الدورة الثالثة المجموعة ثA         ،Ca20  2( ۲المجموعة ث الرابعةالدورةA   

 6Aحسب العدد الذري لعنصر يقع في الدورة الثانية والمجموعة ا

  6Aبما أن العنصر يقع في الدورة الثانية إذن يوجد مستويين للطاقة وبما أن العنصر يقع في المجموعة  

 ۸=  6+  ۲=  فيكون العدد الذری ترونكال 6إذن المستوى األخير به  

 رية فالثالثة والمجموعة الصحسب العدد الذري لعنصر في الدورة ا

يقع في المجموعة    يقع في الدورة الثالثة إذن يوجد ثالث مستويات الطاقة وبما أن العنصر  بما أن العنصر 

 1۸=  ۸ +  ۸ + ۲ الكترون فيكون العدد الذري = ۸المستوى األخير على  ي الصفرية إذن يحتو

 مجموعة واحدة حدد مع ذكر السبب عها في جميتقع  4Y , 12X ,20Z ثالثة عناصر كلدي

 إلكترون  ۲ألن مستوى الطاقة األخير في كل منها يحتوي على    2Aالمجموعة    : رقم هذه المجموعة    -1

   2Aألن عناصرها تنتمي للمجموعة  Sالفئة  :  ة هذه المجموعةئف -۲

 ألن إلكتروناته تدور في ثالثة مستويات  12Xالعنصر  : العنصر الذي يقع في الدورة الثالثة  -3

 صنف العناصر التالية إلى مجموعتين بحيث تضم كل مجموعة عناصر متشابهة الخواص 

 مع التفسير   O8 Ca20 , Mg 12 , S16 , Be4 , -أ

 منهم ل  ة كئمع ذكر ف A3 , X19 , C17 , D11 , E9 - ب 

   O8  ،S16 المجموعة الثانية :      Ca20  ،Mg12  ،Be4المجموعة األولى :  -1

 ألن كل مجموعة منهما تتفق ذرات عناصرها في عدد إلكترونات مستوى الطاقة األخير  

 "  S" الفئة  A3 , X19 , D11المجموعة الثانية :        "  p" الفئة  C17   ،E9  المجموعة األولى :   -۲
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 رسيفمع الت 16S ,17Clهل يمكن أن يكتشف العلماء عنصرا جديدا بين 

ال، ألن العدد الذري للعنصر مقدار صحيح حيث يزداد في الدورة الواحدة من عنصر إلى العنصر الذي  

 صحيح  1 يليه بمقدار

 ؟  14،   13،   1۲ أعدادها الذرية على الترتيب Z   ,Y , Xثالثة عناصر  كلدي

 نهم  م وضح التوزيع اإللكتروني لكم  -1

 حدد موضع كل منهم في الجدول الدورى الحديث   -۲

  2A"2: الدورة الثالثة ، المجموعة " Xالعنصر

   3A" 13: الدورة الثالثة ، المجموعة " Yالعنصر

  4A" 14الدورة الثالثة ، المجموعة " Zالعنصر

 حدد فئة كل عنصر مع بيان السبب   -3

   2A"۲ألنه ينتمي للمجموعة " S: يقع في الفئة  X العنصر

  3A" 13ألنه ينتمي للمجموعة "   Pفي الفئة   Y العنصر

   4A" 14ألنه ينتمي للمجموعة "Pفي الفئة   Zالعنصر

 مثل مقطع من مجموعات الجدول الدورى الحديث ي  كاممالذي أ لالشك

 ختلفان ؟  ي  ءشي ؟ وفي أي   A  .Bما الخاصية المشتركة بين العنصرين    -1
 يشتركان في وقوعهما في مجموعة واحدة ويختلفا في وقوعهما في دورتين مختلفتين 

 1۹ ؟Bما العدد الذري للعنصر  -۲

   d  الفئة ؟  Cا فئة العنصر  م -3

  غتهيصب كنا مرمكويقع في الدورة الثالثة من الجدول الدورى الحديث يذوب في الماء    M  ىفلزعنصر  

MOH   : مع تصاعد غاز عديم اللون حدد 

  ىأحاد ؟  Mافؤ العنصر كت -1

  Mوضح بالرسم التوزيع اإللكتروني للعنصر   -۲

 H)2( ؟ اسم الغاز الناتج الهيدروجين -3

  Sالفئة ؟ M  الفئة التي ينتمي ها العنصر  -4

 يزرق صبغة عباد الشمس   ؟ركب الناتج علي صبغة عباد الشمس متأثير ال -5

 تيقع في الدورة الثالثة مجموعة الهالوجيناYبقع في الدورة الثالثة ومجموعة األقالء ، عنصر  Xعنصر  

 ( Y ) ( 11 :X)  :17 ؟  Y  ,Xن لكل م ما العدد الذري  -1

 NaClملح ث مركب أيوني (  ؟حادهما ؟ مع كتابة الصيغة الكيميائية له تما نوع المركب الناتج عن ا  -۲
بها ماء نقي    (۲الزجاجة ثرر به غاز ثاني أكسيد الكربون *  مبها ماء نقي    (1الزجاجة ث*    تثالث زجاجا  كإذا كان لدي

 به عدم التمييز بينهم؟   بها ماء نقي بدون إضافات (3الزجاجة ث*  الماغنسيوم أكسيدمن مسحوق كمية  هأضيف الي

يتلون المحلول   (۲الزجاجة ثحلول باللون األحمر ، ميتلون ال ( 1الزجاجة ثغة عباد الشمس بص إضافةب

 ال يحدث تغيير  ( 3الزجاجة ثباللون األزرق ، 

أيهما تكون     م ْ ۲واألخرى عند درجة    م ۲0ْمتساويتان من الماء النقي إحداهما عند درجة حرارة    كتلتان 

درجة    أكبر حجما ؟ ولماذا ؟   الروابط   ۲ْعند  بواسطة  الماء  جزيئات  تجمع  بسبب   ، م 

 الهيدروجينية مكونة بللورات ثلج سداسية الشكل 

 ون ؟  مإلى أي مجموعة ينت  1۹, 3, 17, 10الذرية  أعدادها  Z , Y , X , Wعناصر أربعة كلدي

W10  ، الغازات الخاملةX17   ، الهالوجيناتY3  ، األقالءZ19  األقالء 
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 المقابل والذي يوضح تفاعل الصوديوم مع الماء ثم اكمل :  كل ادرس الش
 عن طريق شظية مشتعلة فتشتعل بفرقعة   ويتم الكشف عنه عمليا -الهيدروجين   ؟اسم الغاز -1

  في نقل الحرارة من قلب المفاعل النووي إلى خارجه يستخدم الصوديوم السائل -۲

 نا محاليل قلوية  وماء مكلذا يتفاعل مع ال الصوديوم من عناصر األقالء -3

 حسب العدد الذري لعنصر هالوجيني يقع بالدورة الثالثة ا

يقع في الدورة الثالثة إذن يوجد ثالث مستويات للطاقة وبما أن العنصر يقع في مجموعة    بما أن العنصر

 17=  7 + ۸ + ۲الهالوجينات إذن يحتوي المستوى األخير على الكترون فيكون العدد الذري =

 3سم  6ة إليه علتششظية م تقريب رقعة عند  فاء كهربيا كان حجم الغاز الذي يشتعل بلما تحليلعند 
 غاز الهيدروجين ، القطب السالب ثالمهبط(  ما اسم هذا الغاز ؟ وفوق أي قطب يتصاعد ؟ -1

 3سم3=   6/۲=  ۲/  غاز األكسجين ، حجم غاز األكسجين = حجم غاز الهيدروجين ما اسم وحجم الغاز اآلخر ؟ -۲

ا  م 3سم۲حجم غاز األكسجين الناتج  كان ففخمال كض بحمض الكبريتيمحمليل حجم معين من الماء التحعند 

 3سم  4 =  ۲×۲  =  حجم غاز األكسجين   ×  ۲= حجم غاز الهيدروجين  حجم غاز الهيدروجين الناتج ؟ 

 م  ْ 30 =كم 4على ارتفاع   تاحسب درجة الحرارة عند سطح البحر إذا كان 

 م  ۲6ْ=    6.5×    4=    6.5×  االرتفاع "كم"    =االنخفاض في درجة الحرارة  

االنخفاض    ح عند االرتفاع + مقدار  درجة الحرارة عند سطح البحر = درجة

 م   56ْ=  ۲6+  30=  في درجة ح

  م  1۸ْكم ودرجة ح عند السفح 3عند قمة جبل ارتفاعه ح احسب درجة 
 م  1۹.5ْ=  6.5×  3=   6.5  ×" مكاالنخفاض في درجة الحرارة = االرتفاع "

 االنخفاض في درجة ح  مقدار –درجة ح عند السفح   =درجة الحرارة عند القمة  

 ث يتكون جليد (م  1.5ْ=   1۹.5  – 1۸=                                 

 م  ۲0ْم وعند قمته  3۹.5ْ  هاحسب ارتفاع جبل إذا كانت درجة الحرارة عند سفح

   م   1۹.5ْ=  ۲0 – 3۹.5االنخفاض في درجة الحرارة =  مقدار

 كم   3=  6.5/  1۹.5ارتفاع الجبل = 

  توعندما قيسم   ۲۲.75ْبطفو على سطح البحر وجد أنها    بعند قياس درجة الحرارة فوق سطح قار

 ب م احسب ارتفاع الطائرة عن سطح القار 13ْتر وجد أنها كوبفي نفس الوقت عن طائرة هلي

 كم   1.5=    6.5/  ۹.7۵، ارتفاع الطائرة =   م   ۹.75ْ=    13-  ۲۲.75  االنخفاض في درجة الحرارة =

 احسب م  7ْ ريفإذا كانت درجة الحرارة عند النقطة " س " التي تقع في طبقة التروبوس

 م  ۲400درجة الحرارة عند النقطة " ص " التي تقع أسفلها بمقدار  -1

 م  ك 1.۵درجة الحرارة عند النقطة " ع " التي تقع أعالها بمقدار  -۲

 کم ۲.4=  1000/  ۲400 = االرتفاع "كم"  -1

 م   15.6ْ=   6.5×  ۲٫4 االنخفاض في درجة الحرارة =

 م  ۲۲.6ْ=  15.6+ 7 = درجة الحرارة عند النقطة " ص " 

 م   ۹.75ْ=   6.5×  1٫۵ االنخفاض في درجة الحرارة =

 م  ۲.75ْ=  ۹.75 – 7 = درجة الحرارة عند النقطة " ص " 
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

درجة الحرارة عند وم  3بني إذا كان درجة الحرارة عند الطائرة  مقابل : احسب ارتفاع ال م الكل  من الش

 م  1۹.۲5ْ سطح البحر

×  االنخفاض في درجة الحرارة من المبنى للطائرة = االرتفاع "كم"  

 م 13ْ=  6.5×  ۲=  6.5

 °م   16=   3+  13 =درجة الحرارة عند سطح المبنى 

المبنى   سطح  إلى  البحر  سطح  من  الحرارة  درجة  في    =  االنخفاض 

 °م   3.۲۵ =  16 - 1۹.۲۵

 م ۵00كم =  0.۵=  6/   3.۲5ارتفاع المبنى = 

 قابل عن التغيرات الحرارية الحادثة في طبقات الغالف الجوي مال كل  ر الشبعي

 بالبيانات المناسبة   كل استبدل األحرف الموضحة على الش -1

 الستراتوبوز  -الميزوسفير ج -الثرموسفير ب  -أ

 التروبوسفير  -  ته  الستراتوسفير –د 

 ثأ( الثرموسفير في درجة الحرارة ؟ األعلىة قا الطبم -۲

 ثب( الميزوسفير  ة األقل في درجة الحرارة ؟قا الطبم -3

 ( التروبوسفير  تثه الجوية ؟ ا الطبقة التي تحدث فيها كافة الظواهر م -4

 ثب( الميزوسفير    ؟  با الطبقة التي تتكون فيها الشهم -5

 ثد( الستراتوسفير   نها ؟ مفي الجزء السفلي   ق ليحالطيارون الت ل ضيفما الطبقة التي  -6

 دوبسون   1۲0أن درجة األوزون فيها  ت إذا علم قطبقة األوزون في إحدى المناط  تآكل احسب نسبة 

 درجة األوزون   / X100= درجة األوزن في المنطقة النسبة المئوية لدرجة األوزون في منطقة ما 

                                                          =1۲0 X100/ 300 =  40 % 

النسبة المئوية لدرجة األوزون في هذه    -   100=    النسبة المئوية لتأكل طبقة األوزون في منطقة ما

  60ْ=   40 – 100= المنطقة 

 التالية ثم أجب  كالادرس األش

 منهما ؟    من الشكلين ؟ وما أهمية كال  كل ه لثيمما الذي 

 تحديد الطقس المحتمل بمعلومية الضغط الجوي   :  يرويداالن -1

 الطائرات بمعلومية الضغط الجوييستخدم لتحديد ارتفاع التحليق في   :ر لتميتاال -۲

 جزى لغاز بكرن طبقة توجد في الغالف الجوي   ثل : يم ل قابم ال لالشك

 جزئ غاز األوزون   ؟كل ه الشلث يمما الذي  -1

   الطبقة ؟ ههذ  مكا سم -۲

 ملم في ثم. ض. د(  3كم وتبعا الفتراض دوبسون يكون سمكها ۲0

ألنها أول طبقة  ،    الستراتوسفير  ؟في أي طبقة يوجد هذا الغاز ؟ مع التفسير    -3

 تحتوي على كمية مناسبة من غاز األكسجين وتقابل األشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس  

  –الهالونات    -  (ث الفريونات(  CFCsمركبات الكلوروفلوروکربون ث    ات هذه الطبقة ؟ث ولماذكر اهم    -4

 أكاسيد النيتروجين  -بروميد الميثيل  غاز

 وضح بالمعادالت الرمزية فقط دور األشعة فوق البنفسجية في تكريت هذا الغاز  -5
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 وضح أهمية كال من 

 قياس الضغط الجوي : ت ارتمالبارو

 تحديد الطقس المحتمل بمعلومية الضغط الجوي   :جهاز األندرويد 

 تحديد ارتفاع التحليق في الطائرات بمعلومية الضغط الجوي  :  جهاز األلتميتر

 ى المتساوتحديد مناطق الضغط الجوي  : خطوط األيزوبار

 تسبح فيها األقمار الصناعية   :ريفاإلكسوس

 منطقة مناسبة لتحليق الطائرات    :رالجزء السفلي من الستراتوسفي

 حماية األرض من الكتل الصخرية حيث يحترق بعضها مكونا شهب   : الميزوسفير

 غذاء للكائنات البحرية الصغيرة   :نكتون البال

 تنعكس عليها موجات الراديو المستخدمة في االتصاالت الالسلكية والبث اإلذاعي    :األيونوسفير

 اعات الكونية المشحونة الضارة بعيدا عن سطح األرض  تشتيت اإلشع : نحزامي فان الي

 تستخدم في االتصاالت الالسلكية والبث التليفزيوني عبر القارات   - 1 :األقمار الصناعية 

 التعرف على الطقس -۲      

 حماية الكائنات الحية من اآلثار الكيميائية الضارة لألشعة فوق البنفسجية البعيدة والمتوسطة    :طبقة األوزون

 مادة دافعة لرذاذ األيروسوالت  -۲مادة مبردة في أجهزة التبريد    -1  : ونات (يرفالكلوروفلوروكربون ث ال 

 مادة مذيبة في تنظيف شرائح الدوائر الكهربية  - 4مادة نافخة في صناعة عبوات الفوم  -3

 مبيد حشري لحماية مخزون المحاصيل الزراعية   :غاز بروميد الميثيل 

 إطفاء الحرائق التي ال تطفأ بالماء كحرائق البترول  : هالوناتال

 ن موضح الفرق بين كال  

 ؟الحديد  أكسيدأكسيد الصوديوم و 

 ال يذوب في الماء  :الحديد أكسيد

 يزرق صبغة عباد الشمس  ىقلويذوب في الماء مكونا محلول    :الصوديوم أكسيد

 ؟ الكربون و الماغنسيوم  

 ال يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك المخفف   :ونربالك

غاز   :الماغنسيوم ويتصاعد  الماغنسيوم  كلوريد  مكونا  المخفف  الهيدروكلوريك  حمض  مع  يتفاعل 

 الهيدروجين  

 القلوى ؟  للومحو ال  ىضمالح  للوحالم

 يزرق صبغة عباد الشمس   : ىوقلحلول ال مال  ،  صبغة عباد الشمس يحمر :المحلول الحمضى

 البوتاسيوم و الخارصين ؟  

 يتفاعل مع بخار الماء الساخن في درجة الحرارة المرتفعة :الخارصين

 يتفاعل مع الماء لحظيا ويتصاعد غاز الهيدروجين الذي يشتعل بفرقعة بفعل حرارة التفاعل    :اسيومبوتال

 الكالسيوم والنحاس ؟  

 ال يتفاعل مع الماء  :اسحالن  ،يتفاعل ببطء شديد مع الماء البارد  :الكالسيوم 
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

   -) أ (  أكمل العبارات اآلتية :  -1س

 .. دورات أفقية  ...... .......مجموعة رأسية و ..... ......يتكون الجدول الدوري الحديث  من ....  -1 

  . ................أن دورية العناصر ترتبط....... ...أكتشف العالم موزلى بعد دراسته لألشعة .....  -2

 .....  ...باسم العناصر ..............ويبدأ ظهورها اعتبارا من الدورة ...  dتسمى عناصر الفئة    -3

 .................   .......................تتفاعل عناصر الهالوجينات مع الفلزات مكونة ................ -4

 -د موضع كل عنصر من العناصر اآلتية يف اجلدول الدوري حمددا فئة العنصر  :حد  -ب

 علل ملا يأتي   -2س

 اضطرار مندليف لإلخالل بالترتيب التصاعدى في جدوله  -1

 يزداد الحجم الذري في المجموعة الواحدة بزيادة العدد الذري  -2

 الهالوجينات ال توجد في الطبيعة في صورة منفردة عناصر  -3

 ارتفاع درجة غليان وتجمد الماء -4

 انخفاض كثافة الماء عند تجمده -5

 -احسب  العدد الذري لكل من  : -ب
 عنصر يقع في الدورة الثانية و المجموعة الصفرية  -1

 عنصر يقع في الدورة الثالثة و مجموعة الهالوجينات   -2

 -مل املعادالت اآلتية:) أ (  أك -3س
 1-     Mg  + 2HCl                             …………….+……………… . 

 2-     CO2 + H2O              ………………………. 

3-     2Na   + ……….                  ………… +   H2 

4-     Cl2    +…………..                         ………… +   Br2 

 -اخرت اإلجابة الصحيحة مم يأتي :  -ب 
 وسط   (   -نهاية     -يقع كل عنصر من عناصر األقالء في ............كل دورة        ) بداية      -1

 غاز     (      - سائل    -يتميز عنصر البروم في درجة الحرارة العادية انه  ........   ) صلب    -2

 خامل  (  -أشباه الفلزات  -الالفلزية   - ) الفلزية           السيليكون من العناصر ...............     -3

   KF   F2K   2KFعند تفاعل البوتاسيوم مع الفلور ينتج مركب صيغته .... -4

Na23

11Ne20

10C12
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 باجلدول الدوري احلديث     A )الشكل الذي أمامك ميثل مقطع من اجملموعات )   -4س

   A   ,   Bما الخاصية المشتركة بين العنصرين  -1

 Bما العدد الذري للعنصر    -2

 أحادي   Aالعنصر     ؤ إذا كان تكاف -3

 Cالعنصر  ؤ فما تكاف

 

 

 ة يوجد يف الدورة الثالث      3O2X    يتحد مع األكسجني مكونا مركب      Xعنصر   -5س

 احسب العدد الذري لهذا العنصر    ) ..................................( 

 

 احلديث   الدوري اجلدول    يف   ميثل هذا الشكل إحدى الدورات األفقية   -6س

    
 الحديث .  الدوريالجدول  في …………) أ ( الرسم يمثل الدورة  

 …………هو   Zوالعدد الذرى للعنصر     …………هو  Y)ب( العدد الذرى للعنصر 

 اآلتية تنازليا حسب الصفة الفلزية   رتب العناصر   -7س

 

  صل من العمود ) أ ( ما يناسبه من العمود ) ب (   -8س

 
 

 ) ج (  ) ب (  ) أ ( 

تلوث  

 بيولوجي 

اختالط فضالت الكائنات الحية مع  

 الماء 

يؤدي الى زيادة تركيز بعض  

  - المواد الضارة مثل  ) الزرنيخ 

 الزئبق (  -الرصاص 

تلوث  

 حراري 

اختالط مخلفات المصانع و  

 الصرف الصحى مع الماء

هالك الكائنات الحية بسبب انفصال  

 األكسجين المذاب في الماء

تلوث  

 كيميائي 

 

ارتفاع درجة حرارة الماء 

المستخدم في تبريد المفاعالت  

 النووية 

التهاب   -البلهارسيا  -التيفويد  يسبب 

 الكبدي الوبائي 

11X     Y Z  

 

 A 

 

 

 

 

     C   B 
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 -أكمل العبارات اآلتية :  -1س
 .......  ..بينما األشعة تحت الحمراء ذات تأثير ......  الفوق بنفسجية ذات تأثير ............  األشعة  -1

 يقسم الغالف الجوي الى طبقات  تبعا للتغيرات الحادثة في  ...............و.........................  -2

 .....   ............................وفي الجزء السفلي للستراتوسفير ....حركة الهواء في التروبوسفير   -3

 ..    ......... الجزء العلوي من طبقة الثرموسفير يوجد به ....................لذلك تسمى باسم طبقة ..  -4

 الكونية  عاتاإلشعا.......... عن ....... نالمسؤوالتحاط طبقة االيونوسفير  ..................وهـما  -5

 ...   ...........بينما تدور األقمار الصناعية في طبقة ...تحدث معظم الظواهر الجوية في طبقة ....  -6

 من أخطر التهديدات التى تواجه كوكب األرض ظاهرة .............. و ظاهرة.....................  -7

  -اذكر استخدام واحد أو وظيفة واحدة لكل من :   -2س
 حزامى فان ألين    -3  االلتيميتر     -2  يرويد    األن  -1

 طبقة األكسوسفير     -5  طبقة االيونوسفير   -4

 أحسب ارتفاع هذا اجلبل   -ب

   -علل ملا يأتي :  -4س
 تسمى طبقة التروبوسفير بهذا االسم .  -1

 ستراتوسفير . يفضل الطيارون التحليق بطائراتهم في الجزء السفلى لطبقة  -2

 ارتفاع درجة حرارة الجزء العلوي لطبقة ستراتوسفير .  -3

 يقل الضغط الجوي كلما ارتفعنا الى أعلى  .  -4

 ال يتكون األوزون في طبقات الميزوسفير و الثرموسفير  .  -5

 خطورة زيادة نسبة الغازات الدفيئة في الغالف الجوي   -6

 رار العالمى ظاهرة االحت  ما اآلثار املرتتبة على  -5س
أكمل الشكل التايل    -6س

.................. 

 احرتاق الوقود 

.......... 
 ......... 

 الغازات
 الدفيئة

 

…..  

…..  
4CH             

O2N                       
 

 تغريات مناخية…

................ 

 االحرتار
 العاملي 

 م  20ْ

- 6ْ 

 م    
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 العلوم للصف الثانى اإلعدادى

 
 األولالفصل الدراسي 

 

 طريق األوائل
 أ/ محمد يعقوب

 العلوم والكيمياءأستاذ 

 ختري اإلجابة الصحيحة من بني األقواس :    -1س
 النارية (   -البركانية  -الرسوبية  -) المتحولة      توجد الحفريات غالباً في الصخور .........    -1

 كائن كامل   (   -طابع      -) قالب           أثر قدم ديناصور من حفريات ..............                -2
 الخرتيت (  -الكواجا  -النسر األصلع  -كل مما يأتى من الحيوانات المهددة باالنقراض عدا ) الباندا  -3

 االحتباس الحراري(  -الجفاف  -كين البرا -)الفيضانات      كل مما يأتى من الكوارث الطبيعية عدا -4

 المحمية الطبيعية   -3  الحفرية المرشدة. -2  الحفرية   -1 -عرف كل من :  -2س

 صوب العبارات اآلتية بشرط عدم تغيري ما حتته خط :   -3س
 محفوظة في الكهرمان .   للماموثاكتشفت أول حفرية  -1

 تدل على أن البيئة المعاصرة كانت بيئة معتدلة .  حفريات السرخسيات  -2

 األنواع .  تكيفتدمير الموطن من أهم العوامل التى تؤدى إلى  -3

 طرق حلماية الكائنات احلية من االنقراض   3اذكر     -4س
 ما الذي ميثل قالب أو طابع من كل مم يأتى :   -5س
 ............................................................  قناع السوبر مان   ...............................  -1

 .........................................................  .مكعبات الثلج    ....................................  -2

 ............................  .............. . تماثيل متحف الشمع بحلوان .................................... -3

 ........................................  . ..............موديالت عرض األزياء  ...........................  -4

 علل ملا يأتي :   -6س
 كان الفراعنة ال يشربون الماء إال إذا شرب منه طائر أبو منجل ؟  -1

 لمنطقة وادى الحيتان كأفضل مناطق التراث العالمى؟ اختيار هيئة اليونسكو  -2

 النظام البيئي البسيط يتأثر بشدة عند انقراض أحد األنواع   -3

 النظام البيئي المركب ال يتأثر عند حوث االنقراض   -4

 -استخرج الكلمة الشاذة فيما يلي :  -7س
 تسمنيان قط         -النسر األصلع             -الكواجا     -الدودو     -1

 النسر األصلع     -الضفدعة الذهبية      -الخرتيت   - الباندا      -2

 ما أسباب انقراض الكائنات التالية    -8س
 الكواجا -3طائر الدودو                                                                 -1

 قط تسمنيان  -4                  الحمام المهاجر                                        -2 

 األسباب الىت أدت اىل أن الكائنات التالية مهددة باالنقراض   ما   -9س
 نبات البردي  -5     طائر أبو منجل  -4 النسر األصلع  -3 الخرتيت  -2  دب الباندا  -1

 ما شروط تكون احلفرية    -10س

 























































https://mozkrt.blogspot.com



https://mozkrt.blogspot.com



https://mozkrt.blogspot.com



https://mozkrt.blogspot.com



https://mozkrt.blogspot.com



https://mozkrt.blogspot.com



https://mozkrt.blogspot.com



https://mozkrt.blogspot.com



https://mozkrt.blogspot.com



https://mozkrt.blogspot.com



https://mozkrt.blogspot.com



https://mozkrt.blogspot.com



https://mozkrt.blogspot.com



https://mozkrt.blogspot.com



https://mozkrt.blogspot.com



https://mozkrt.blogspot.com













































































Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner


	0
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	1
	2
	3
	4
	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3
	1
	2
	3
	4
	5
	6


	5



